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Handläggarens namn
Jenny Björkman 

11/30/2022

Svar på motion från Ewa Wahlin (UP) och Ancy Wahlgren (UP) om att 
införa lag om valfrihet (LOV) inom daglig verksamhet (Dnr KS2021/0979–
3)
Sammanfattning

Den 26 maj 2021 inkom Ewa Wahlin (UP) och Ancy Wahlgren (UP) med Motion gällande 
LOV inom daglig verksamhet i Kungälv. Motionen lyfter fram att det inom kommunens 
egna verksamheter finns olika inriktningar inom daglig verksamhet och genom LOV får de 
som beviljas daglig verksamhet tillgång till ett bredare utbud vilket resulterar i större 
valfrihet att hitta en verksamhet som passar dem. Det bredare utbudet skulle också stärka 
den kommunala verksamheten. I motionen föreslås följande:

1. Att utreda hur ett valfrihetssystem för daglig verksamhet skulle fungera och 
därefter införa detsamma. 

Lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, trädde i kraft 1 januari 2009 och reglerar vad som 
ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom 
att brukaren får välja bland leverantörer i ett valfrihetssystem. Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) har i en uppdatering kring kunskapsläget om valfrihetssystem lyft fram att 
det behövs många producenter av tjänsten som den upphandlande kommunen avser 
konkurrensutsätta för att kunna skapa ett valfrihetssystem. Andra viktiga faktorer som SKR 
anser betydelsefulla för att producenterna ska vilja ingå i ett valfrihetssystem är priset, 
utformningen av ersättningssystemet och vilka krav som ställs på producenterna, 
befolkningsmängden (volym), tiden som kommunen har arbetat med konkurrensutsättning 
och alternativa utförare och formuleringen av förfrågningsunderlaget. Nationellt har 32 av 
290 kommuner LOV för daglig verksamhet vilket kan jämföras med 156 kommuner med 
LOV för tjänsten hemtjänst. 

Förvaltningen föreslår att motionen avslås. 

Juridisk bedömning 
Förvaltningen ser inga juridiska hinder för kommunfullmäktige att avslå eller besluta om ett 
införande av LOV för daglig verksamhet då LOV är frivillig att tillämpa för kommunen för 
tjänsten daglig verksamhet. LOV gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa 
valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård och socialtjänster, som omfattas av de 
SPV-koder som anges i lagen (1 kap. §1 LOV). 
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Bakgrund

Den 26 maj 2021 inkom Ewa Wahlin (UP) och Ancy Wahlgren (UP) med Motion gällande 
LOV inom daglig verksamhet i Kungälv. Motionen lyfter fram att det inom kommunens 
egna verksamheter finns olika inriktningar inom den beslutade insatsen daglig verksamhet 
och genom LOV får de som beviljas daglig verksamhet tillgång till ett bredare utbud vilket 
resulterar i större valfrihet att hitta en verksamhet som passar dem. Det bredare utbudet 
skulle också stärka den kommunala verksamheten. I motionen föreslås följande: att utreda 
hur ett valfrihetssystem för daglig verksamhet skulle fungera och därefter införa detsamma. 

Lag (2008:962) om valfrihetssystem trädde i kraft 1 januari 2009 och reglerar vad som ska 
gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att 
brukaren får välja bland leverantörer i ett valfrihetssystem. Lagen gäller för regioner och 
kommuner när de inrättar valfrihetssystem för hälso- och socialtjänster. LOV är frivilligt för 
kommuner att införa och är ett alternativ till upphandling enligt LOU. Syftet med LOV är 
att underlätta för upphandlande myndigheter att ge brukaren tillgång till vissa tjänster med 
bästa möjliga kvalitet. Ett valfrihetssystem startar genom ett politiskt beslut med 
efterföljande annonsering av den upphandlande myndigheten. I det beslutade 
förfrågningsunderlaget bör även ersättningen framgå. Utgångspunkten för utformningen av 
valfrihetssystemet är att det är i enlighet med EU-rättens grundläggande principer om 
likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. 
Egenregiverksamhet och externa leverantörer som utför liknande tjänster bör ha samma 
villkor och krav. 

Nationellt har 32 av 290 kommuner LOV för daglig verksamhet vilket kan jämföras med 156 
kommuner som har LOV för tjänsten hemtjänst. Av Göteborgsregionens (GR) 13 
medlemskommuner är det enbart Göteborgs stad som har LOV för daglig verksamhet. 
Kungälvs kommun har LOV för hemtjänst och antalet utförare är två. 

Verksamhetens bedömning
Konkurrensverket skriver i sin utvärdering av konkurrensförhållandena i kommunernas 
valfrihetssystem (rapport 2013:1) att de brukare som väljer upplever att det är bra och viktigt 
att kunna ha möjligheten att få välja själva. Med hjälp av profilering har det visat sig bli 
enklare för brukare att särskilja utförare från varandra och utförarna kan attrahera nya 
brukare utan att göra avkall på de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Profilering kan ge 
även ett större och bredare utbud och ökar brukarnas valmöjligheter. Olika profileringar kan 
vara en viss inriktning på insatsen som exempelvis språk, teater eller kulturellt skapande 
innehåll. Även Sveriges kommuner och regioner (SKR) lyfter i en uppdatering kring 
kunskapsläget upp att studier indikerar att valfrihet stärker upplevelsen av att ha inflytande. 
Verksamhetens bedömning är att det finns möjligheter att bredda utbudet av inriktningar av 
daglig verksamhet utan att införa LOV. Verksamheten kan öka delaktigheten och 
valmöjligheterna för brukarna genom att de tillsammans med brukarna kartlägger önskemål 
och behov och på så vis också identifierar specifika inriktningar för en önskad verksamhet. 
Detta innebär att kommunens verksamhet kan utvecklas genom att ha dagligverksamhet med 
olika inriktningar. Kommunens egen verksamhet skulle kunna profilera sig och ge ett 
bredare utbud för brukare att välja mellan. Finns en efterfrågad inriktning hos en extern 
utförare skulle tjänsten även kunna upphandlas utifrån lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling, LOU. 
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SKR menar också att det är viktigt att det finns många producenter av tjänsten som den 
upphandlande kommunen avser konkurrensutsätta för att kunna skapa ett valfrihetssystem 
som breddar utbudet. Andra viktiga faktorer som SKR anser betydelsefulla för att 
producenterna ska vilja ingå i ett valfrihetssystem är pris, utformning av ersättningssystem 
och vilka krav som ställs på producenterna, befolkningsmängden (volym), tiden som 
kommunen har arbetat med konkurrensutsättning och alternativa utförare och 
formuleringen av förfrågningsunderlaget. Verksamheten bedömer att det på förhand är svårt 
att veta vilken effekt ett LOV införande skulle få både utifrån ett brukarperspektiv och 
påverkan på den egna verksamheten. Detta då det är avhängigt av hur många aktörer som 
kommer ansöka om att få bli en leverantör av dagligverksamhet i Kungälvs kommun. 
Kommer det in ett stort antal leverantörer breddas utbudet och valmöjligheten för brukare 
blir större. Det skulle även leda till en ökad konkurrens mellan externa leverantörer och 
kommunens verksamhet något som ställer högre krav på utbud, profilering, kvalitet och 
innehåll. Om det blir få leverantörer som ansöker om att få utföra dagsligverksamhet finns 
begränsade möjligheter för brukare att välja inriktning och ett antagande är att det inte 
påverkar den kommunala verksamheten i större utsträckning. Vid ett läge där få leverantörer 
av LOV dagligverksamhet är aktuella är det verksamhetens bedömning att ett LOU 
förfarande är ett effektivare alternativ som kan möta behovet av att bredda utbudet inom 
dagsligverksamhet.   

Utifrån ovan resonemang föreslås motionen avslås. 

Den statliga utredningen Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten (SOU 2014:2) 
har jämfört en grupp kommuner som tillämpar LOV med kommuner som inte tillämpar 
LOV avseende kostnader, effektivitet och kvalitet. Utredningens resultat framhåller att de 
inte ser några större skillnader mellan grupperna och sammantaget är det svårt att se vilka 
effekter ett valfrihetssystem får på kostnaderna, kvaliteten och effektiviteten. 

Förvaltningens bedömning utifrån andra kommuners införandeplaner är att införandetiden 
kan uppskattas till ca 12-18 månader. 

I utredningen om avgränsningar, krav och villkor samt ekonomisk ersättning utformas 
förfrågningsunderlaget. Precis som Konkurrensverket (Rapport 2013:1) skriver så är det 
viktigt att förfrågningsunderlaget formuleras på ett sådant sätt att det stimulerar till 
profilering för att få ett större och bredare utbud. Förfrågningsunderlaget ska vara enkelt, 
tydligt och så kort som möjligt. I förfrågningsunderlaget framgår vilka krav och villkor som 
samtliga leverantörer måste uppfylla för att bli godkända. Följande ingår i 
förfrågningsunderlaget.

 Krav på leverantören.
 Kommersiella villkor.
 Administrativa bestämmelse. 
 Särskilda kontraktsvillkor.
 Den ekonomiska ersättning som ska utgå till utföraren.

Kungälvs kommun kan exempelvis ställa krav på att utförarens personal har en viss 
kompetens och erfarenhet, att utföraren har ekonomisk stabilitet, att utföraren ska 
rapportera till kvalitetsregister, följa upprättade vård- och genomförandeplaner, bedriva 
systematiskt kvalitetsarbete med kontroll och uppföljningar, ha särskilda öppettider eller 
väntetider, att utföraren använder ett visst IT-system, medverkar och bistår huvudmannen 
med underlag för uppföljning samt medverkar i katastrof- och krisberedskap. 
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Förfrågningsunderlaget blir med andra ord en kravspecifikation för den kvalitet som ska 
levereras av både externa utförare såväl som interna utförare i egenregi. Verksamheter i 
egenregi ska varken gynnas eller missgynnas i förhållande till externa leverantörers 
verksamhet. Kungälvs kommun som upphandlande myndigheten har dock det yttersta 
huvudmannaansvaret för att brukarna får de tjänster de har rätt till. 

Utredningsarbetet bör innefatta dialog med brukare, leverantörer och den egna 
verksamheten. Information är en viktig del i både implementeringsfasen och i arbetet med 
att stödja brukarna i deras valsituationer. 

När förfrågningsunderlag och ersättning är beslutad och beslut om att förbereda införande 
av LOV för daglig verksamhet har tagits så startas en löpande annonsering på den nationella 
webbplatsen. I och med att annonseringen sker löpande så finns ingen sista dag för att 
lämna in en ansökan om att delta i valfrihetssystemet. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet berör kommunfullmäktiges strategiska mål: en trygg omsorg med valmöjligheter 
genom hela livet och nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för 
de som står längst från arbetsmarknaden samt kommunstyrelsens resultatmål: kommuners 
verksamheters kvalité ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3: God hälsa och välbefinnande, mål 8: Anständiga arbetsvillkor, mål 10: 
Minskad jämlikhet och ekonomisk tillväxt och mål 11: Hållbara städer och samhällen.  

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet berör Program social hållbarhet och Funktionshinderplan.
Funktionshinderplanen är underordnad programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap 
och tillser att programmet realiseras genom åtgärder inom fastställda områden. I 
funktionshinderplanen finns det en aktivitet fram till 2023 om kvalitetshöjande insatser 
inom daglig verksamhet som leder till en meningsfull sysselsättning. Ytterligare aktivitet med 
syfte att skapar arbete för personer med funktionsnedsättning är att utifrån 
Samhällskontraktet med näringsliv och civilsamhälle förbättra funktionshindrades 
förutsättningar för arbete och sysselsättning. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Daglig verksamhet är en av de tio insatserna i lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Insatsen omfattar personer i yrkesverksam ålder som saknar 
förvärvsarbete, inte utbildar sig och har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 
tillstånd eller betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 
vuxen ålder. Syftet med daglig verksamhet är att den ska bidra till individens personliga 
utveckling och främja delaktighet i samhället. I verksamheten bör det finnas både 
habiliterande och mer produktionsinriktade arbetsuppgifter. Det övergripande målet är att 
underlätta möjligheten till en anställning och denna möjlighet ska prövas regelbundet på 
den öppna arbetsmarknaden. 
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I SOU 2014:2 betonar de statliga utredarna att uppföljning av valfrihetssystem visar att vissa 
personer kan ha svårare att ta till vara på de fördelar som ett valfrihetssystem avser att ge. 
Det gäller framförallt personer som på grund av vissa medicinska diagnoser har svårt för att 
göra egna välgrundade val. Exempel på sådana diagnoser kan vara stroke, afasi, psykisk 
funktionsnedsättning, demenssjukdom eller hjärnskador. Ett valfrihetssystem behöver således 
ha ett väl utvecklat stöd till de som på egen hand inte har förmåga att göra informerade val. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Hur medarbetare kommer påverkas är svårbedömt och beror på hur många privata utförare 
som vid ett LOV införande kommer bli aktuella. Om kommunen inför LOV inom 
dagligverksamhet och det kommer många privata utförare kan det leda till att medarbetare 
inom kommunen väljer att söka sig till ett privat företag och det i sig ger medarbetare större 
valmöjlighet att välja arbetsgivare. Det kan även innebära att kommunens verksamhet inom 
dagsligverksamhet minskar i omfattning vilket kan leda till att medarbetare hamnar i 
omställning och behöver byta arbetsplats och arbetsuppgifter. Vid ett införande av LOV där 
det inte blir så många privata utförare är bedömningen att medarbetare inte påverkas.  

Ekonomisk bedömning
I ett valfrihetssystem konkurrerar inte producenterna om priset utan alla utförare får samma 
ersättning utifrån beslutad ersättningsmodell. Det finns ett flertal olika ersättningsmodeller 
inom valfrihetssystem. Grunden för ersättning bör vara kostnaden för verksamheten som 
bedrivs i egenregi. En för låg ersättning kan innebära att få aktörer är intresserade och en för 
hög ersättning kan bli kostnadsdrivande. 

Nyckeltalen från databasen Kolada angående ”Nettokostnad LSS daglig verksamhet 2021”, 
som Socialstyrelsen och SCB har tagit fram, visar att kostnaden i Kungälvs kommun var 24,3 
tkr per brukare och månad jämfört med 27,1 tkr i LOV-kommunen Göteborg. 
Kalkylen bygger på: bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra 
kommuner och regioner och externa intäkter för bostads- och lokalhyror, dividerad med 
antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS.
Av Göteborgsregionens (GR) 13 medlemskommuner är det enbart en kommun som har 
LOV för daglig verksamhet. Denna kommun har den näst högsta kostnaden per DV-brukare. 
Tabellen nedan visar kostnadsskillnader i några av GR:s kommuner. 

Kostnadsskillnaden mellan Göteborgs kommun och tillexempel Tjörns kommun är 16%, 
som motsvarar 3,7 tkr per brukare och månad. 
Om Kungälvs kommun ska införa lag om valfrihet (LOV) inom daglig verksamhet (som idag 
har 217 brukare), med Göteborgs ersättningsmodell, så skulle kostnaden stiga med 11%, 
vilket innebär en kostnadsökning på cirka 7 100 tkr från den sammantagna årskostnaden för 
Kungälv.

Nettokostnad LSS daglig 
verksamhet 2021 i tkr 
(källa: Kolada)

Göteborg 
(LOV)

Kungälv Lilla Edet Ale Härryda Tjörn

Årskostnad per brukare 324,8 291,9 292,4 287,1 283,9 280,9

Månadskostnad per brukare 27,1 24,3 24,4 23,9 23,7 23,4
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Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås. 

Haleh Lindqvist Lena Arnfelt
Kommundirektör Sektorchef Trygghet och stöd

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Motion till kommunfullmäktige                                                                     2021-05-26 

Från Utvecklingspartiet 

 

Motion gällande LOV inom Daglig verksamhet i Kungälv 

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LLS, SFS 1993:387) är en rättighetslagstiftning 

som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. 

Syftet är att den enskilde ska ges möjlighet att så långt det är möjligt att leva som andra personer i 

samhället. En av de tio rättigheter som anges i lagen gäller daglig verksamhet. Det innebär att 

personer som saknar förvärvsarbete, är i yrkesverksam ålder och inte utbildar sig och som ingår i 

personkrets 1 och 2 enligt LSS har rätt till denna verksamhet. Daglig verksamhet syftar till att ge 

dessa personer en meningsfull sysselsättning utifrån det behov som omvårdnadsförvaltningens 

biståndshandläggare bedömer.  

Sysselsättningen kan vara i någon av Kungälvs kommuns enheter för daglig verksamhets egna 

basgrupper eller företagsgrupper med dagligt handledarstöd eller på en enskild plats på ett företag 

eller förening utan dagligt handledarstöd.  

Inom kommunens egen verksamhet finns olika inriktningar. Att bredda detta utbud genom att låta 

externa aktörer vara med och erbjuda verksamhet skulle utöka utbudet och troligen också stärka den 

kommunala verksamheten.  

En stor fördel skulle dessutom vara att för kunderna som beviljats daglig verksamhet skulle ges en 

större valfrihet att hitta en verksamhet som passar dem. Sid 2 (3) Lagen om valfrihetssystem (LOV, 

SFS 2008:962) reglerar hur ett sådan system skulle kunna fungera. Flera kommuner runt om i landet 

har redan infört LOV inom daglig verksamhet.  

 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag: 

 

-Att utreda hur ett valfrihetssystem för daglig verksamhet skulle kunna fungera och därefter inför 

detsamma. 

 

 

__________________________________ 

Ewa Wahlin (UP) 

 

________________________________ 

Ancy Wahlgren (UP) 
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Att bredda detta genom att låta externa aktörer vara med skulle med all säkerhet utöka utbudet. Den 

stora vinningen av detta är att de som beviljats dagligverksamhet skulle ges större valfrihet att hitta 

något som passade dem. Att välja att inte ge dessa personer den valmöjligheten är att styra och 

begränsa deras utveckling. 

Flera kommuner har redan infört LOV (SFS 2008:962) och Utvecklingspartiet tycker att Kungälv borde 

vara en av dom! 

 

Utvecklingspartiet 
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§ 247/2022

Svar på motion från UP om att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom 
daglig verksamhet (Dnr KS2021/0979)
Sammanfattning

Den 26 maj 2021 inkom Ewa Wahlin (UP) och Ancy Wahlgren (UP) med Motion gällande 
LOV inom daglig verksamhet i Kungälv. Motionen lyfter fram att det inom kommunens 
egna verksamheter finns olika inriktningar inom daglig verksamhet och genom LOV får de 
som beviljas daglig verksamhet tillgång till ett bredare utbud vilket resulterar i större 
valfrihet att hitta en verksamhet som passar dem. Det bredare utbudet skulle också stärka 
den kommunala verksamheten. I motionen föreslås följande:

1. Att utreda hur ett valfrihetssystem för daglig verksamhet skulle fungera och 
därefter införa detsamma. 

Lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, trädde i kraft 1 januari 2009 och reglerar vad som 
ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom 
att brukaren får välja bland leverantörer i ett valfrihetssystem. Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) har i en uppdatering kring kunskapsläget om valfrihetssystem lyft fram att 
det behövs många producenter av tjänsten som den upphandlande kommunen avser 
konkurrensutsätta för att kunna skapa ett valfrihetssystem. Andra viktiga faktorer som SKR 
anser betydelsefulla för att producenterna ska vilja ingå i ett valfrihetssystem är priset, 
utformningen av ersättningssystemet och vilka krav som ställs på producenterna, 
befolkningsmängden (volym), tiden som kommunen har arbetat med konkurrensutsättning 
och alternativa utförare och formuleringen av förfrågningsunderlaget. Nationellt har 32 av 
290 kommuner LOV för daglig verksamhet vilket kan jämföras med 156 kommuner med 
LOV för tjänsten hemtjänst. 

Förvaltningen föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion från UP om att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom 
daglig verksamhet
Bilaga Motion LOV
Protokollsutdrag utskottet för trygghet och stöd
Anteckning Ancy Wahlgren (UP)

Yrkande 
Martin Högstedt (UP): Motionen Bifalles.
Miguel Odhner (S): Bifall till utskottets förslag till beslut.
Erik Andreasson (V): Bifall till utskottets förslag till beslut.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att 
anta Miguel Odhners (S) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och 
Nej-röst för bifall till Martin Högstedts (UP) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 11 ja-röster Miguel Odhners (S) yrkande och 1 nej-röster för Martin Högstedts (UP) 
yrkande antar Kommunstyrelsen Miguel Odhners (S) yrkande. Tre ledamöter avstod i 
omröstningen.

Ledamot Ja Nej Avstår
Miguel Odhner (S) X
Anders Holmensköld (M) X
Erik Martinsson (MP) X
Gun-Marie Daun (KD) X
Martin Högstedt (UP) X
Ove Wiktorsson (C) X
Linda Åshamre (S) X
Morgan Carlsson (SD) X
Pia Gillerstedt (S) X
Anna Vedin (M) X
Mats Frisell (S) X
William Hult (S) X
Erik Andreasson (V) X
Greger Plannthin (SD) X
Marcus Adiels (M) X

Summa: 11 1 3

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås. 

__________
Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet och reserverar sig mot beslutet. Se bilaga.

Expedieras till: Utvecklingspartiet
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Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-30

Handläggarens namn
Oskar Engdahl

2022-09-21

Svar på motion om administrativ förenkling för förtroendevalda
(Dnr KS2021/1942-3)

Sammanfattning

Morgan Carlsson (SD) har inkommit med en motion om administrativ förenkling för förtroendevalda.

Syftet med motionen är att förenkla och förbättra möjligheterna för förtroendevalda att hitta
handlingar och protokoll både inför och efter det att sammanträden genomförts.

I Motionen föreslås följande:
- Att samtliga dokument skall vara i pdf format
- Att dokument som inte finns i 360 eMeeting i dagordningen tillförs resp. punkt i pdf format i

efterhand, dvs. inte som nu där ett eller flera mejl som kommer under eller efter möten.
- Att samtliga justerade protokoll tillhörande resp. sammanträde också tillförs 360 eMeeting

under ”Avslutade möten”, så finns allt samlat på ett ställe.
- Att dokument ”Anvisning för ärende- och dokumenthantering” KS2019/1408 uppdateras när

ovan yrkande är beslutade.

Kommunkansliet föreslår att motionen anses besvarad.

Juridisk bedömning

I kap 5 § 15 kommunallagen regleras kallelser till sammanträden i kommunfullmäktige, där följande
anges:  ” Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de
ärenden som ska behandlas.”

I 8 kap 12 § kommunallagen regleras tillkännagivande av protokoll,  ”Senast andra dagen efter det
att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på anslagstavlan. Av tillkännagivandet ska
det framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har tillkännagetts. Tillkännagivandet
får inte tas bort från anslagstavlan före överklagandetidens utgång enligt 13 kap. 5 § första stycket.”

I Kommunstyrelsens reglemente § 25 regleras kallelser till kommunstyrelsen där följande anges:

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald,
som får närvara vid sammanträdet, senast fem kalenderdagar före sammanträdesdagen. Om ett
ärende anses vara av sådan vikt eller brådska att det inte kan vänta, får kallelse ske med kortare
varsel. I sådant fall ska kommunstyrelsens vice ordföringar och kommunjurist konsulteras.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
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Förvaltningens bedömning
Morgan Carlsson (SD) inkom i samband med kommunfullmäktige 2021-12-02 med en motion om 
administrativ förenkling för förtroendevalda. 

I motionen föreslås ”att samtliga dokument skall vara i pdf format”.

Förvaltningen har tidigare haft som ambition att alla dokument som skickas ut till förtroendevalda 
skall vara i PDF-format i största möjliga utsträckning.
I och med införandet av möteshanteringssystemet First Agenda Prepare, är det inte längre 
nödvändigt att handlingarna som läggs in i systemet är av PDF-format då funktionaliteten blir 
densamma oberoende på filtyp. Vid mailutskick är PDF-formatet fortsatt att fördra.

I motionen föreslås ”Att dokument som inte finns i 360 eMeeting i dagordningen tillförs resp. punkt i 
pdf format i efterhand, dvs. inte som nu där ett eller flera mejl som kommer under eller efter möten.”

Att tillföra det underlag som finns till ärendena i möteshanteringssystemet försöker förvaltningen att 
efterleva i största möjliga mån. I vissa fall då handlingarna behöver skickas ut omgående eller i 
anslutning till sammanträde kan utskick via mail vara ett bättre alternativ än via 
möteshanteringssystemet First Agenda Prepare på grund av att det är mer tidseffektivt. 

I motionen föreslås ”Att samtliga justerade protokoll tillhörande resp. sammanträde också tillförs 
360 eMeeting under ”Avslutade möten”, så finns allt samlat på ett ställe.”

När motionen skrevs fanns det ingen möjlighet att skicka ut protokoll via 360 eMeetings då det var 
ett tekniskt begränsat system. Nu används i stället First Agenda Prepare för utskick av 
möteshandlingar, där möjligheten att bilägga justerade protokoll till instansen i efterhand finns. 
Förvaltningen kommer att tillföra protokollen efter att det blivit justerat till respektive möte.

I motionen föreslås även ”Att dokument ”Anvisning för ärende- och dokumenthantering” 
KS2019/1408 uppdateras när ovan yrkande är beslutade.” 

Styrdokumentet ”Anvisning för ärende- och dokumenthantering” KS2019/1408” är ett komplement 
och en anvisning utifrån kommunstyrelsens dokumenthanteringsplaner och syftar till att visa vilka 
rutiner som krävs för att upprätthålla offentlighetsprincipen och ett effektivt ärendeflöde, dels att 
klargöra ansvarsfördelningen mellan chefer, kansli och handläggare i förvaltning. 

Med anledning av det ovan nämnda bedöms inte en revidering av styrdokumentet vara aktuellt.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet har koppling till Kommunfullmäktiges 5:e strategiska mål Att medborgare och näringsliv ska 
känna ett ökat förtroende till kommunen. Kopplingen är att genom tydliga och lättillgängliga 
underlag ökar förtroendet för kommunen genom att medborgare och näringsliv får ett ökat 
förtroende genom att förtroendevalda är insatta i de förslag som kommer upp politiskt. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till mål 16 i Agenda 2030, delmål 16.6 ”Bygg effektiva, tillförlitliga och 
transparenta institutioner utifrån aspekten att alla ledamöter som bär ett ansvar för de beslut som 
fattas på ett korrekt och informativt sätt får tillgång till det underlag som finns på bästa sätt utifrån 
förutsättningarna. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
I Kommunens styrdokument, Anvisning för ärende- och dokumenthantering, anges ”6.5.3 Anslag. 
Enligt kommunallagen ska justerade protokoll anslås på kommunens digitala anslagstavla. Tre 
veckor efter det att bevis om justering av beslutet har varit anslaget på kommunens anslagstavla 
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vinner besluten i protokollen laga kraft. Nämndsekreterare ansvarar för att anslå protokollet på 
kommunens digitala anslagstavla samt publicera protokollet på kommunens hemsida.” 

Enligt nuvarande styrdokument har nämndsekreterare ansvar att publicera justerade protokoll på 
kommunens hemsida och inte till övriga plattformar. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Ärendet bedöms inte ha någon påverkan på medborgar- och brukare då den riktar in sig på de 
dokument och handlingar som tillsänds ledamöter i kommunfullmäktige, nämnder, utskott och 
beredningar.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Beslutet har ingen påverkan utifrån ett medarbetarperspektiv. Nämndsekreterare genomför de 
åtgärder som föreslås har redan idag som mål att jobba utifrån det som föreslås i motionen, eller på 
annat sätt förenkla för förtroendevalda i enlighet med denna tjänsteskrivelse. 

Ekonomisk bedömning
Ärendet bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan på kommunen. 

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Haleh Lindqvist Mats Mikulic
kommundirektör t.f. administrativ chef

Expedieras till: 
Nämndsekreterare

För kännedom till:
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 249/2022

Svar på motion om administrativ förenkling för förtroendevalda (Dnr 
KS2021/1942)

Morgan Carlsson (SD) har inkommit med en motion om administrativ förenkling för 
förtroendevalda.

Syftet med motionen är att förenkla och förbättra möjligheterna för förtroendevalda att hitta 
handlingar och protokoll både inför och efter det att sammanträden genomförts.

I Motionen föreslås följande:
- Att samtliga dokument skall vara i pdf format
- Att dokument som inte finns i 360 eMeeting i dagordningen tillförs resp. punkt i pdf 

format i efterhand, dvs. inte som nu där ett eller flera mejl som kommer under eller efter 
möten. 

- Att samtliga justerade protokoll tillhörande resp. sammanträde också tillförs 360 
eMeeting under ”Avslutade möten”, så finns allt samlat på ett ställe.

- Att dokument ”Anvisning för ärende- och dokumenthantering” KS2019/1408 uppdateras 
när ovan yrkande är beslutade. 

Kommunkansliet föreslår att motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om administrativ förenkling för förtroendevalda

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

__________

Expedieras till Morgan Carlsson (S)

För kännedom till
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 249/2022

Svar på motion om administrativ förenkling för förtroendevalda (Dnr 
KS2021/1942)

Morgan Carlsson (SD) har inkommit med en motion om administrativ förenkling för 
förtroendevalda.

Syftet med motionen är att förenkla och förbättra möjligheterna för förtroendevalda att hitta 
handlingar och protokoll både inför och efter det att sammanträden genomförts.

I Motionen föreslås följande:
- Att samtliga dokument skall vara i pdf format
- Att dokument som inte finns i 360 eMeeting i dagordningen tillförs resp. punkt i pdf 

format i efterhand, dvs. inte som nu där ett eller flera mejl som kommer under eller efter 
möten. 

- Att samtliga justerade protokoll tillhörande resp. sammanträde också tillförs 360 
eMeeting under ”Avslutade möten”, så finns allt samlat på ett ställe.

- Att dokument ”Anvisning för ärende- och dokumenthantering” KS2019/1408 uppdateras 
när ovan yrkande är beslutade. 

Kommunkansliet föreslår att motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om administrativ förenkling för förtroendevalda

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

__________

Expedieras till Morgan Carlsson (S)

För kännedom till
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Svar på motion från Utvecklingspartiet om att höja
habiliteringsersättning inom daglig verksamhet (Dnr
KS2022/0642-2)

Sammanfattning

Utvecklingspartiet har inkommit med en motion med förslag om att höja habiliteringsersättningen
inom daglig verksamhet. Motionen behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 april
2022 och remitterades till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Förvaltningen föreslår att motionen avslås.

Juridisk bedömning

Habiliteringsersättningen är inte reglerad i lag, förordning eller föreskrift och innebär ingen
skyldighet för kommunen att betala ut.

Daglig verksamhet är en lagstadgad insats enligt LSS-lagen. Daglig verksamhet ska vara en
stimulerande, utvecklande och personligt anpassad sysselsättning. Personer i yrkesverksam ålder
som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig kan få daglig verksamhet. Insatsen omfattar
personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med
betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Kommunen bedömer varje enskild ansökan och
avgör vem som får insatsen daglig verksamhet.

I förarbetena till LSS-lagen framgår att kommunerna rekommenderas att lämna viss ersättning till
deltagare i daglig verksamhet (habiliteringsersättning).

Förvaltningens bedömning

Utvecklingspartiet har inkommit med en motion förslag om att höja habiliteringsersättningen inom
daglig verksamhet. Motionen behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 april 2022
och remitterades till kommunstyrelsen för vidare behandling.

I motionen föreslås:

1. Att kommunfullmäktige med omedelbar verkan beslutar om att höja habiliteringsersättningen,
den s k ”flitpengen” med 100 %.

2. Att denna höjning inte skall ses som ett tak, utan bara ett första steg till en skälig ersättning.

Habiliteringsersättningen återinfördes i kommunen 2009 efter att den tidigare avvecklats i början av
2000-talet och innebär att brukare med beslut om daglig verksamhet (DV) får en dagpeng om 40 kr
vid närvaro i DV i minst 3 timmar.

För att stödja kommunerna att stimulera deltagande i daglig verksamhet lämnas ett statsbidrag,
som Socialstyrelsen har i uppdrag att betala ut. Av villkoren för statsbidraget framgår att
kommunerna ska betala ut dagpenning till personer som deltar i daglig verksamhet, för att få ta del
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av medlen. Syftet med statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem 
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). 

Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 350 000 000 kronor under 2022. Hur 
mycket medel som varje kommun kan rekvirera framgår av Socialstyrelsens fördelningsnyckel för 
ändamålet. Denna är framräknad utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen, enligt den 
senaste statistik som Socialstyrelsen har.

Medelersättningen i samtliga kommuner under 2021 var före användandet av statsbidraget 47 
kronor per heldag och cirka 29 kronor per halvdag och efter användandet av statsbidraget cirka 71 
kronor per heldag och 44 kronor per halvdag. Vid en vidare jämförelse med GR-kommunerna 2022 
varierar ersättningsnivåerna från 40 kronor per heldag i bland annat Ale och Kungälv, 60 kronor per 
heldag i Alingsås och Partille upp till 134 kronor per heldag och 94 kronor per halvdag i Mölndal. I 
Göteborg stad är ersättningen per heldag 116 kr och för halvdag 81 kr. Heldagsersättning betalas i 
Göteborg ut för ett deltagande på 5 timmar eller mer per dag.

Definitionen av vad som räknas som heldag eller halvdag skiljer sig åt mellan kommunerna 
gällande deltagande timmar. För att räknas som heldag behövs i flera kommuner deltagande på 
över 5 eller 6 timmar. Det är heller inte helt enkelt att bara jämföra ersättningsnivåerna rakt av 
mellan kommunerna. Ibland är statsbidraget medräknat i dagpengen men inte i alltid.  

I Kungälvs kommun betalas statsbidraget ut som en engångssumma till alla deltagare. För 2022 blir 
det en engångssumma på cirka 8,8 tkr till varje deltagare, vilket innebär att med statsstödet 
inräknat är ersättningen högre än vad som beskrivs i motionen. Ersättningen på 40 kr per dag är 
alltså ej medräknat statsbidraget. 

Förvaltningen delar i övrigt bilden av vad som framkommer i Socialstyrelsens ”Redovisning av 2020 
års stimulanssatsning till kommunerna för habiliteringsersättning” gällande bland annat: 

- ”I likhet med tidigare år vittnar kommunerna om att de inte har möjlighet att finansiera höjningen 
av ersättningsnivån med egna medel om statsbidraget skulle utebli.” 

- ”Socialstyrelsen har också uppmärksammat att kommunerna önskar få besked om den statliga 
satsningen är långsiktig, hittills har de fått information ett år i taget.” 

- ”I likhet med föregående års uppföljning ser Socialstyrelsen att kommunerna uttrycker ett behov 
av att införa nationella rekommendationer för habiliteringsersättningen som inkluderar riktlinjer 
för ersättningsnivåer och hur medlen ska betalas ut. Detta för att främja en likvärdig hantering 
av ersättningen i landets kommuner. Myndigheten anser att detta är rimligt och att 
ersättningsnivåer mellan kommunerna inte bör skilja sig alltför mycket åt även om ersättningen 
inte är att betrakta som lön…”

Förvaltningen föreslår att motionen avslås. Om fullmäktige skulle besluta att bifalla motionen ska 
beslutet också innefatta en anvisning om hur utgiften ska finansieras.

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

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till mål 3 om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i 
alla åldrar och mål 8 som handlar om att verka för full och produktiv sysselsättning.
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Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet har koppling till program och plan för social hållbarhet – ökat innanförskap samt 
funktionshinderplan. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Ersättningen är uppskattad av de brukare som får den. En höjning av ersättningen skulle kunna 
påverka självkänsla och självförtroende samt ge ytterligare stimulans och motivation för att arbeta. 

Ersättningen har historiskt betalats ut tre gånger per år (februari, juni och oktober) men en ändring 
införs 2022 med utbetalning under sommaren och i december för att kunna bidra till genomförande 
av sommar- och julaktiviteter.  

I sammanhanget kan nämnas att det enligt Socialstyrelsen framförs av ett flertal kommuner …att 
statsbidraget borde inkludera andra grupper med funktionsnedsättning och som befinner sig i 
samma verksamheter, t.ex. personer med psykisk funktionsnedsättning och som får insatser enligt 
socialtjänstlagen (2001:453). De menar att det finns en orättvisa i att personer som ingår samma 
verksamheter och som deltar och utför samma uppgifter inte får samma ersättning.”

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Motionens innehåll och förslag till beslut bedöms inte påverka arbetsbelastning, arbetsmiljö eller 
personella resurser. 

Ekonomisk bedömning
Under 2021 var den totala budgeten i Kungälvs kommun för habiliteringsersättningar 1 782 tkr. 
Statsbidraget som betalades ut från Socialstyrelsen till kommunen låg på 1 819 tkr. Budgeten för 
habiliteringsersättningar 2022 är 1 856 tkr, som skulle täcka ersättning 40 kr per dag och brukare 
som deltar på kommunens dagliga verksamheter. För 2022 har kommunen beviljats 1 758 tkr i 
statsbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget betalas ut till alla deltagare som 
engångssumma (ca. 8,8 tkr till varje deltagare, som idag är 200 brukare).  Några ytterligare medel 
har inte avsatts i budget för ändamålet. 

Habiliteringsersättning Antal deltagare Ersättning per dag Årskostnad
Kungälv 2021 200 40 1 840 000

Eventuell höjning 100 % 200 80 3 680 000

Förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 

Lena Arnfelt Carina Winkler
Sektorchef Verksamhetschef 

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Ärende KS2022/0642–2 

Utskottet för Trygghet och Stöd 2022-10-04 

 

Anteckning till protokollet gällande att höja habiliteringsersättningen 

Utvecklingspartiet lämnade i våras in en motion om att dubbla habiliteringsersättningen. 

Den var då uppe i Kommunstyrelsen där majoriteten inte ville ta detta beslut vilket Utvecklingspartiet 

tyckte var ytterst märkligt då Socialdemokraterna gick till val på att tredubbla denna ersättning. 

Så den skickades då tillbaka till förvaltningen för en ekonomisk bedömning. 

Nu kom den upp I Utskottet för Trygghet och Stöd då var utvecklingspartiet det enda parti som 

yrkade bifall till denna motion. 

Detta är inget lagstadgat men Kungälv och flera andra kommuner har valt att ha denna ersättning 

och Kungälv ligger lågt. Att få 40 kr om dagen för att gå till ”jobbet” är ingen skälig ersättning med 

tanke på vad de bidrar med och hur det ekonomiska läget ser ut. 

 Dessa 40 kr räcker inte ens till en lunch! 

Denna höjning ger möjlighet till det där lilla extra som förgyller vardagen, men viktig symbolhandling 

för att visa för våra medborgare med dagligverksamhet att deras jobb är uppskattat och viktigt!  

Majoriteten har dessutom ett stort överskott i budgeten 1,2 miljarder och kan ändå inte gå med på 

att höja denna ersättning. Då Moderaterna också var tydliga med att de ville höja 

habiliteringsersättningen på detta möte är det oerhört konstigt att båda dessa MAJORITETS PARTIER 

RÖSTAR MOT FÖRSLAGET! Börjar fundera på varför man går ut med vallöften som man ändå inte går 

med på att genomföra trots ett överskott på 1,2 miljarder. 

 Mycket märkligt!!! 

 

Ancy Wahlgren 

Utvecklingspartiet 
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 248/2022
Svar på motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning 
inom daglig verksamhet (Dnr KS2022/0642)
Sammanfattning
Utvecklingspartiet har inkommit med en motion med förslag om att höja 
habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet. Motionen behandlades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 7 april 2022 och remitterades till kommunstyrelsen 
för vidare behandling.

Förvaltningen föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning 
inom daglig verksamhet
Bilaga Motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning inom daglig 
verksamhet
Protokollsutdrag utskottet för trygghet och stöd
Anteckning Ancy Wahlgren (UP) 

Yrkande 
Martin Högstedt (UP): Motionen bifalles.
Miguel Odhner (S): Bifall till utskottets förslag till beslut.
Morgan Carlsson (SD): Motionen anses besvarad.

Propositionsordning
Ordföranden utser utskottets förslag till beslut till huvudförslag. För att utse ett motförslag 
till huvudförslaget ställer ordföranden Martin Högstedts (UP) yrkande mot Morgan 
Carlssons (SD) yrkande. Omröstning begärs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Martin Högstedts (UP) yrkande och 
Nej-röst för bifall till Morgan Carlssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 2 ja-röster för Martin Högstedts (UP) yrkande och 3 nej-röster för Morgan Carlssons 
(SD) yrkande utses Morgan Carlssons (SD) yrkande till motförslag till huvudförslaget.

Ledamot Ja Nej Avstår
Miguel Odhner (S) X
Anders Holmensköld (M) X
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Erik Martinsson (MP) X
Gun-Marie Daun (KD) X
Martin Högstedt (UP) X
Ove Wiktorsson (C) X
Linda Åshamre (S) x
Morgan Carlsson (SD) X
Pia Gillerstedt (S) x
Anna Vedin (M) X
Mats Frisell (S) X
William Hult (S) X
Erik Andreasson (V) x
Greger Plannthin (SD) x
Marcus Adiels (M)

Summa: 2 3 10

Ordföranden ställer därefter Utskottets förslag till beslut mot Morgan Carlssons (SD) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag till beslut.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till utskottets förslag till beslut och 
Nej-röst för bifall till Morgan Carlssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster för utskottets förslag till beslut och 4 nej-röster för Morgan Carlssons (SD) 
yrkande utses Morgan Carlssons (SD) yrkande till motförslag till huvudförslaget.

Ledamot Ja Nej Avstår
Miguel Odhner (S) X
Anders Holmensköld (M) X
Erik Martinsson (MP) X
Gun-Marie Daun (KD) X
Martin Högstedt (UP) X
Ove Wiktorsson (C) X
Linda Åshamre (S) X
Morgan Carlsson (SD) X
Pia Gillerstedt (S) X
Anna Vedin (M) X
Mats Frisell (S) X
William Hult (S) X
Erik Andreasson (V) X
Greger Plannthin (SD) X
Marcus Adiels (M) x

Summa: 9 4 2
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Förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 

__________

Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet och reserverar sig mot beslutet. Se bilaga.

Expedieras till: Utvecklingspartiet
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§ 248/2022
Svar på motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning 
inom daglig verksamhet (Dnr KS2022/0642)
Sammanfattning
Utvecklingspartiet har inkommit med en motion med förslag om att höja 
habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet. Motionen behandlades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 7 april 2022 och remitterades till kommunstyrelsen 
för vidare behandling.

Förvaltningen föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning 
inom daglig verksamhet
Bilaga Motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning inom daglig 
verksamhet
Protokollsutdrag utskottet för trygghet och stöd
Anteckning Ancy Wahlgren (UP) 

Yrkande 
Martin Högstedt (UP): Motionen bifalles.
Miguel Odhner (S): Bifall till utskottets förslag till beslut.
Morgan Carlsson (SD): Motionen anses besvarad.

Propositionsordning
Ordföranden utser utskottets förslag till beslut till huvudförslag. För att utse ett motförslag 
till huvudförslaget ställer ordföranden Martin Högstedts (UP) yrkande mot Morgan 
Carlssons (SD) yrkande. Omröstning begärs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Martin Högstedts (UP) yrkande och 
Nej-röst för bifall till Morgan Carlssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 2 ja-röster för Martin Högstedts (UP) yrkande och 3 nej-röster för Morgan Carlssons 
(SD) yrkande utses Morgan Carlssons (SD) yrkande till motförslag till huvudförslaget.

Ledamot Ja Nej Avstår
Miguel Odhner (S) X
Anders Holmensköld (M) X
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Erik Martinsson (MP) X
Gun-Marie Daun (KD) X
Martin Högstedt (UP) X
Ove Wiktorsson (C) X
Linda Åshamre (S) x
Morgan Carlsson (SD) X
Pia Gillerstedt (S) x
Anna Vedin (M) X
Mats Frisell (S) X
William Hult (S) X
Erik Andreasson (V) x
Greger Plannthin (SD) x
Marcus Adiels (M)

Summa: 2 3 10

Ordföranden ställer därefter Utskottets förslag till beslut mot Morgan Carlssons (SD) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag till beslut.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till utskottets förslag till beslut och 
Nej-röst för bifall till Morgan Carlssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster för utskottets förslag till beslut och 4 nej-röster för Morgan Carlssons (SD) 
yrkande utses Morgan Carlssons (SD) yrkande till motförslag till huvudförslaget.

Ledamot Ja Nej Avstår
Miguel Odhner (S) X
Anders Holmensköld (M) X
Erik Martinsson (MP) X
Gun-Marie Daun (KD) X
Martin Högstedt (UP) X
Ove Wiktorsson (C) X
Linda Åshamre (S) X
Morgan Carlsson (SD) X
Pia Gillerstedt (S) X
Anna Vedin (M) X
Mats Frisell (S) X
William Hult (S) X
Erik Andreasson (V) X
Greger Plannthin (SD) X
Marcus Adiels (M) x

Summa: 9 4 2
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 

__________

Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet och reserverar sig mot beslutet. Se bilaga.

Expedieras till: Utvecklingspartiet
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 248/2022
Svar på motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning 
inom daglig verksamhet (Dnr KS2022/0642)
Sammanfattning
Utvecklingspartiet har inkommit med en motion med förslag om att höja 
habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet. Motionen behandlades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 7 april 2022 och remitterades till kommunstyrelsen 
för vidare behandling.

Förvaltningen föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning 
inom daglig verksamhet
Bilaga Motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning inom daglig 
verksamhet
Protokollsutdrag utskottet för trygghet och stöd
Anteckning Ancy Wahlgren (UP) 

Yrkande 
Martin Högstedt (UP): Motionen bifalles.
Miguel Odhner (S): Bifall till utskottets förslag till beslut.
Morgan Carlsson (SD): Motionen anses besvarad.

Propositionsordning
Ordföranden utser utskottets förslag till beslut till huvudförslag. För att utse ett motförslag 
till huvudförslaget ställer ordföranden Martin Högstedts (UP) yrkande mot Morgan 
Carlssons (SD) yrkande. Omröstning begärs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Martin Högstedts (UP) yrkande och 
Nej-röst för bifall till Morgan Carlssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 2 ja-röster för Martin Högstedts (UP) yrkande och 3 nej-röster för Morgan Carlssons 
(SD) yrkande utses Morgan Carlssons (SD) yrkande till motförslag till huvudförslaget.

Ledamot Ja Nej Avstår
Miguel Odhner (S) X
Anders Holmensköld (M) X
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Erik Martinsson (MP) X
Gun-Marie Daun (KD) X
Martin Högstedt (UP) X
Ove Wiktorsson (C) X
Linda Åshamre (S) x
Morgan Carlsson (SD) X
Pia Gillerstedt (S) x
Anna Vedin (M) X
Mats Frisell (S) X
William Hult (S) X
Erik Andreasson (V) x
Greger Plannthin (SD) x
Marcus Adiels (M)

Summa: 2 3 10

Ordföranden ställer därefter Utskottets förslag till beslut mot Morgan Carlssons (SD) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag till beslut.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till utskottets förslag till beslut och 
Nej-röst för bifall till Morgan Carlssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster för utskottets förslag till beslut och 4 nej-röster för Morgan Carlssons (SD) 
yrkande utses Morgan Carlssons (SD) yrkande till motförslag till huvudförslaget.

Ledamot Ja Nej Avstår
Miguel Odhner (S) X
Anders Holmensköld (M) X
Erik Martinsson (MP) X
Gun-Marie Daun (KD) X
Martin Högstedt (UP) X
Ove Wiktorsson (C) X
Linda Åshamre (S) X
Morgan Carlsson (SD) X
Pia Gillerstedt (S) X
Anna Vedin (M) X
Mats Frisell (S) X
William Hult (S) X
Erik Andreasson (V) X
Greger Plannthin (SD) X
Marcus Adiels (M) x

Summa: 9 4 2
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 

__________

Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet och reserverar sig mot beslutet. Se bilaga.

Expedieras till: Utvecklingspartiet
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  2022-11-16 
 
 
 
 

Programförklaring Kungälv 2030 strategiska mål, budgetdirektiv 2023-
2026 (Dnr  KS2022/2336-1) 

Sammanfattning 
Kungälv 2030, Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna vill tillsammans ta hand om 
Kungälv i ett samarbete fram till 2026 med en politik till 2030. 
 
Kungälv 2030 med dess politiska ledning står liksom alla andra kommuner och 
regioner att hantera att det i Europa nu pågår ett fullskaligt krig i Europa med 
en lågkonjunktur med sjunkande intäkter och ökande utgifter. 
 
Programförklaringen utgår från tidigare beslutad rambudget och budgetdirektiv, 
men med justeringar utifrån den ombildade politiska majoriteten och val 2022. 
De flesta uppdrag omhändertas i verksamhetsplan, andra uppdrag får hanteras i beredning 
eller budgetprocess 2024. Politisk styrning utvecklas årligen genom budgetprocessen. 
 
Förslag till beslut är att Programförklaring Kungälv 2030 antas.  
 
Förslag till beslut 

1. Programförklaring Kungälv 2030 antas.  
 
Förslag till kommunfullmäktige 

1. Informationen antecknas till protokollet. 
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Finanspolitiskt ramverk - Kungälv 2030 
 
Inledning 

Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna tar tillsammans ansvar för vår kommun fram 
till 2026 – med en gemensam politik för Kungälv 2030. Finanspolitiskt ramverk är en vägledande 
politisk överenskommelse mellan Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna om den 
ekonomiska politiken för mandatperioden 2022–2026. 
 
Kommunen växer med fler invånare och därmed fler brukare. Det innebär att 

investeringsvolymerna är höga. En hög befolkningsökningstakt kan medföra positiva effekter, men 

de ekonomiska påfrestningarna och de finansiella riskerna ökar.  

Skuldsättningen är fortsatt hög, även om stora amorteringar gjorts den senaste mandatperioden. 

Kommunen måste därför säkerställa höga driftsöverskott, arbeta med tillväxtens intäkter och 

samtidigt vidta nödvändiga strukturella åtgärder över tid för att tillsammans klara framtidens 

utmaningar. 

Inflation och förväntade räntehöjningar under perioden ställer ytterligare krav på god 

kostnadskontroll och en begränsad skuldsättning. 

Överskottsmål 

För att begränsa kommunens skuldsättning behöver kommunen ett årligt överskott som uppgår 

till 4% av skatter och generella statsbidrag. Det möjliggör en högre finansiering med egna pengar. 

Det ger också tillsammans med resultatutjämningsreserven möjligheter att balansera sämre år 

och ge verksamheten stabila ekonomiska förutsättningar. 

Ekonomi- och resultatstyrning 

Uppföljning och utvärdering av våra verksamheter görs i förhållande till de bästa kommunerna i 

landet inom respektive verksamhetsområde. Kommunstyrelsen ska som huvudman för 

verksamheterna lägga stor del av sitt arbete på utvärdering och besluta om nya riktlinjer när så 

erfordras för att förbättra effektiviteten och kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen/utskotten 

ska en gång om året genomföra en yrkesdialog mellan politiken och organisationens olika 

professioner för att uppnå så stor samsyn som möjligt och öka relevansen i den politiska 

styrningen. 

Säkerställandet av den generella välfärden är högsta prioritet. Ingen reform genomförs utan att 

den är fullt ut finansierad. Kommunstyrelsen genomför ingenting utan att finansieringen är 

säkerställd. 
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Skuldsättning, driftkostnad och extern finansiering 

Den viktigaste strategin för att begränsa skuldsättningen är stabila överskott över tid och god 

kontroll över driftkostnadsutvecklingen. 

Vid nya investeringar inom kommunens verksamheter där externa investerare finns som kan bidra 

till högre kvalitet eller lägre driftkostnader skall dessa värderas. Alternativen kommunal 

investering och extern investering skall utvärderas ur ett driftkostnadsperspektiv och det 

ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet skall väljas. 

Vid investeringar och drift av anläggningar i egen regi krävs ändamålsenliga anläggningar, fokus på 

driftkostnaderna och förbättrade processer för att hålla dessa på en låg nivå. 

Soliditet 

Soliditeten anger kommunens långsiktiga betalningsförmåga. En god soliditet och positiv 

soliditetsutveckling är centralt i en kommun, där långsiktighet och ekonomisk stabilitet 

kännetecknar och är en förutsättning för verksamheten. För att bibehålla en god 

betalningsförmåga och inte ersätta pensionsskuld med låneskuld behöver soliditeten samtidigt 

öka. 

Kommunens tillväxt 

Kommunens tillväxt bedöms utifrån faktiska ekonomiska framsteg som är mätbara, t ex antal 

årsanställda per 1 000 invånare och nettokostnad per invånare. 

Kommunstyrelsens uppsikt över verksamheter 

Uppsikten över verksamheterna inkluderande ekonomi, förutsättningar, effektiviseringar och 

verksamheternas resultat utövas genom kommunstyrelsen/utskott. 

Avyttringar av kommunal egendom 

Intäkter från fastighetsförsäljning skall endast användas för att minska kommunens skulder 

alternativt för att finansiera viktiga investeringar inom välfärden. 

Budgetberedning 

Kommunstyrelsen arbetar hela mandatperioden genom en årlig budgetberedning för att uppnå så 

stor samsyn som möjligt. Alla partier med ordinarie ledamöter i styrelsen ingår i 

budgetberedningen. I budgetberedningen finns representation från fullmäktiges 

ekonomiberedning.  

I kommunens budget beslutar kommunfullmäktige om ett antal utgiftsområden för att tydliggöra 

ett politiskt ansvar för tilldelade resurser. Till varje utgiftsområde följer ett antal mål och riktlinjer 

på en övergripande nivå. 
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Aktivt koncernsamarbete 

Tillväxtutmaningen ställer krav på ett mer aktivt koncernsamarbete. Arbetet ska förstärkas för att 

säkra välfärden, pensionsförpliktelser och höga driftsöverskott. Tillit, transparens, 

rollförtydligande inom koncernen är fortsatt centrala för att nå ett optimalt (ekonomiskt och 

verksamhetsmässigt) resultat utifrån Kommunfullmäktiges mål.  

Kommunstyrelsen ska löpande följa upp centrala nyckeltal, upparbetade investeringar, upplåning 

för hela kommunkoncernen i syfte att säkerställa tillgången på investeringsmedel. Arbetet skall 

ske i dialog med bolag och ekonomiberedning. 

 

Finansiella mål 

• 4 procent överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Inför 2023 kommer det göras ett avsiktligt avsteg från målet om 4 procent på grund av de 
rådande ekonomiska förutsättningarna.      

• Soliditeten ska årligen öka (Kommunen) 

• Investeringarnas självfinansierings-grad skall vara 60 % eller högre 
 
Finansiellt mål för koncernen  

• Koncernen skall ha en lönsamhet som motsvarar en avkastning på minst 4% av totalt kapital. 

• Koncernen skall långsiktigt kunna finansiera sin verksamhet och sina investeringar med egna 
medel. 

• Det operativa kassaflödet ska vara positivt, sett över en investeringscykel. 

• Koncernen skall ha en soliditet på 30 - 35 %. 

• Koncernen skall lämna en utdelning på 30% av koncernens resultat, under förutsättning att 

nyckeltalet för soliditet är uppfyllt.  
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Kungälv 2030 
 
 
 
 

PROGRAMFÖRKLARING 
 

Kungälv 2030, Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna vill tillsammans  
ta hand om Kungälv i ett samarbete fram till 2026 med en politik till 2030. 

 
Kungälv 2030 med dess politiska ledning står liksom alla andra kommuner och  

regioner att hantera att det i Europa nu pågår ett fullskaligt krig med  
en lågkonjunktur med sjunkande intäkter och ökande utgifter.  

 
Programförklaringen utgår från tidigare beslutad rambudget och budgetdirektiv,  
men med justeringar utifrån den ombildade politiska majoriteten och val 2022. 

De flesta uppdrag omhändertas i verksamhetsplan, andra uppdrag får  
hanteras i beredning eller budgetprocess 2024.     

 
Politisk styrning utvecklas årligen genom budgetprocessen. 

 
2022-11-11 
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Programförklaring Kungälv 2030 
Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna tar tillsammans ansvar för vår kommun 2023- 2026, med en 
gemensam politik för framtiden med dess möjligheter, problem och utmaningar. Programförklaringen utgår från 
tidigare beslutad rambudget och budgetdirektiv, men med justeringar utifrån den ombildade politiska 
majoriteten. Politisk styrning utvecklas årligen genom budgetprocessen.   
 
Vår vision för Kungälvs kommun innefattar blomstrande lokalsamhällen med väl utbyggd service, trygga skolor 
samt en politik som tar hänsyn till naturen.  Människan är fri och lika i sitt värde. Här bidrar alla till ett starkt, 
tryggt, trivsamt och sammanhållet Kungälv. Demokrati, delaktighet, öppenhet och förtroende är basen i allt 
kommunalt utvecklingsarbete. Tillsammans tar vi som är aktiva nu generationsansvar för dem som kommer efter 
oss, så bygger vi framtiden med det bästa från idag som grund.  
  
I ingången av denna mandatperiod pågår ett fullskaligt krig i Europa med stora konsekvenser som ställer mycket 
höga krav på kommunen. De oroliga tiderna medför flera svårigheter som energi, kostnadsökningar och högre 
räntor. Vi ser en lågkonjunktur som kommer påverka efterfrågan, investeringstakt, byggnation, 
företagsetableringar, miljön, arbetslöshet, utanförskap, folkhälsa och tryggheten. Allt detta sker samtidigt som 
kommunsektorn brottas med personalförsörjningsproblem, då hela sektorn saknar tillgång till kvalificerad 
arbetskraft. 
  
I detta läge är Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna överens om en ansvarsfull politik som säkrar 
våra kärnverksamheter. Det kan göras tack vare en välskött ekonomi med stora amorteringar, minskad 
räntebörda och avsättningar till resultatsutjämningsreserven.  
  
Långsiktiga förbättringar med Agenda 2030  
Vi står för generationsansvar och helhetslösningar framför populära sakfrågor. Vi anser oss inte ha rätt att 
överkonsumera eller minska nästa generations handlingsutrymme. Därför eftersträvar Kungälv 2030 långsiktiga 
förbättringar framför kortsiktiga pareringar. Energikris och inflation kan inte bekämpas genom kortsiktiga 
åtgärder i våra verksamheter. Kommunens förbättringsarbete syftar till att det ska gå bättre för våra elever i 
skolan, samhället ska bli tryggare och säkrare, socialtjänsten ska kunna erbjuda en bättre anpassad hjälp. Fler ska 
kunna gå från bidrag till arbete. Fler ska vara med i vår samhällsgemenskap. Vi ska bli bättre på att vara kommun!  
 

                                               
 
Kungälvs kommun arbetar framgångsrikt med att genomföra Förenta Nationernas 17 hållbarhetsmål, nedbrutet 
med nyckeltal rakt in i Kungälvs kommuns politiska mål och budget. Världens länder har åtagit sig att fram till år 
2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder, att bygga 
fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, att förverkliga de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet 
och kvinnors och flickors egenmakt samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.  
 
Sverige och Kungälv ska vara bland de ledande i genomförandet av Agenda 2030, på hemmaplan och globalt. 
Detta kräver ett fortsatt arbete med mål för 2050 och delmål för 2030. 
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Ekonomisk politik 
En god ekonomi i tider av krig och kris ger trygghet för alla och säkerställer en god välfärd. Kungälv ska ha en 
välskött ekonomi med ett helhetstänk, för bästa möjliga kommunal service. Majoritetens ekonomiska politik 
baseras på vårt finanspolitiska ramverk som reviderats för att möta de utmaningar vi nu står inför. Inför 2023 
kommer det göras ett avsiktligt avsteg från målet om 4 procent på grund av de rådande ekonomiska 
förutsättningarna. Våra verksamheter ska omges av höga krav och en positiv förväntan. Majoriteten poängterar 
vikten av att skapa handlingsutrymme för chefer och medarbetare inom de ramar som vi ställer upp. 
Våra verksamheter ska kunna jämföras med motsvarande verksamheter för landets bästa kommuner utifrån 
ekonomi, kvalité och måluppfyllelse. Våra medborgare ska aldrig få sämre välfärd än det man betalar för. 
Vi kommer att lägga mycket arbete på att förbättra våra processer inom lokalförsörjningen när vi uppför, äger och 
förvaltar i egen regi. Vi kommer också att prioritera underhåll av kommunens fastigheter. 
  
Barn och ungdom 
Fler måste lyckas med grundskolan och gymnasiet, bara så kan utanförskapet tryckas tillbaka. Våra ansträngningar 
måste inriktas på att förbättra villkoren för kommunens barn och ungdomar som idag finns inom utanförskapet 
och de som riskerar att hamna där. Det kan handla om att öka inkluderingen på fritiden, det kan handla om 
föräldraskap som måste stöttas och det kan handla om en mer utvecklad utvärdering av de faktiska 
studieresultaten, som kopplas till en förbättrad ekonomistyrning som styr rätt resursförstärkning till rätt skola. I 
det arbetet vill vi också resurssäkra skolans resurser långsiktigt, d v s definiera vad skolpengen i Kungälv ska räcka 
till i fråga om resurser. 
 
Vi prioriterar välfärden främst 
Tillsammans ska vi säkra välfärden och arbetsmiljön för 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. I detta budgetdirektiv är 
vårt fokus fortsatt utveckling av metoder och arbetssätt för kommunens verksamheter. 
 
Finanspolitiskt ramverk 

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 så att vi uppnår balans mellan resurser, kvalité och 
produktionsresultat. Se bilaga 1 Finanspolitiskt ramverk.  

Finansiella mål 
-  4 procent överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag. Inför 2023 kommer det göras ett avsiktligt 
avsteg från målet om 4 procent på grund av de rådande ekonomiska förutsättningarna.  
-  Soliditeten ska årligen öka (Kommunen) 
-  Investeringarnas självfinansierings-grad skall vara 60 % eller högre 
Finansiellt mål för koncernen  
-  Koncernen skall ha en lönsamhet som motsvarar en avkastning på minst 4% av totalt kapital. 
-  Koncernen skall långsiktigt kunna finansiera sin verksamhet och sina investeringar med egna medel. 
-  Det operativa kassaflödet ska vara positivt, sett över en investeringscykel. 
-  Koncernen skall ha en soliditet på 30 - 35 %. Koncernen skall lämna en utdelning på 30% av koncernens resultat, 
under förutsättning att nyckeltalet för soliditet är uppfyllt.   
 
Mål- och resultatstyrning 
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 att ställas höga krav på kommunens 
ekonomistyrning och resultatuppföljning, som vi vill utveckla. 
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Strategiska mål 
Såväl finansiella som strategiska mål vilar på kommunfullmäktiges Vision 2040. Visionen är den gemensamma 
utgångspunkten för hur Kungälvs kommun ska utvecklas för att vara en attraktiv kommun att bo och verka i. Våra 
strategiska mål vilar alltid på en långsiktigt hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt. 
 
 

1. Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 
Kommunen är som huvudman ansvarig för den kommunala utbildningen. Det politiska ansvaret innebär att skapa 
så goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. Det handlar bl a om elevhälsa samt välutbildade 
lärare och skolledare, IT, läromedel och lokaler mm. Det handlar också om ledning och styrning av en omfattande 
organisation, att rätt beslut fattas på rätt nivå. Kungälv 2030 vill utveckla resurssättningen genom bättre analyser 
av nationella prov och att de faktiska studieresultaten vara en utgångspunkt i resurssättningen. 
 

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

3. Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar 
En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns goda möjligheter till 
fritidsaktiviteter i kommunen. Ett fungerande föreningsliv är en del i demokratiarbetet, kommunens attraktivitet 
ska öka genom möjlighet för att fler medborgare ska kunna delta och känna gemenskap genom fritidsaktiviteter. 
Utanförskapet ska minska genom att barn från resurssvaga hem ska garanteras en organiserad 
fritidssysselsättning inom föreningslivet. 
 

4. Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv 
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Kommunen ska 
främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Samverkan med 
civilsamhället, föreningar och företag skall bidra till en god fritid och ett rikare kulturliv. 
 

5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen 
Kommunen ska kontinuerligt utveckla sina interna processer så att medborgarna, organisationer och företag 
känner ett ökat förtroende för kommunen och dess verksamheter. Det är ett stort arbete som måste involvera 
hela politiken och alla kommunens anställda. 
 

6. Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen 
Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan infrastruktur och 
planerad nybyggnation. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad, samordning inom kommunen och dess bolag och 
samordning mellan kommunen och externa investerare. 
 

7. Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan  
Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. Kommunens roll ska vara att möjliggöra och 

underlätta för företag och invånare att göra en positiv skillnad.  

 

8. Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle 
Alla har rätt till en trygg skolgång och en organiserad fritidssysselsättning. Barnens föräldrar ska genom riktade 
satsningar bli goda förebilder. 
 

9. Levande havsmiljö 
Kommunen ska tillsammans med relevanta samarbetspartners öka kunskapen om miljöförstöringen av vår kust 
och initiera verkningsfulla åtgärder 
 

10. Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning 
Kungälvs kommun ska vara en robust kommun som har hög uthållighet i kris, höjd beredskap, förändrat klimat 
och i krig. 
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Kommunens medarbetare 
 
Kommunernas medarbetare är många gånger en brist på arbetsmarknaden, samtidigt som kommuner brottas 
med hög sjukfrånvaro och ojämn könsfördelning. De insatser som gjorts på arbetsmiljöområdet genom sunt 
arbetsliv behöver fortsätta och medarbetarperspektivet i besluts- och utvecklingsprocesser behöver utvecklas 
mer. 
Vi ser stort behov av att säkerställa kompetensförsörjningen genom mycket tydliga krav att använda våra 
medarbetare för rätt arbetsuppgifter. Att få arbeta med uppgifter under sin kompetens är ofta en anledning till 
att söka en ny arbetsgivare. Vi behöver därför särskilt värna och kompetenssäkra att medarbetare inom våra 
bristyrken verkligen erbjuds rätt arbetsuppgifter.  
 
Den politiska uppdragsgivaren betonar att medarbetarperspektivet och delaktigheten måste stå i centrum i alla 
våra processer. Vi vill utvärdera arbetsmiljö, trivsel och utvecklingsmöjligheter genom konstruktiva enkäter som 
ska ligga till grund i arbetet för att göra Kungälvs kommun till en attraktiv arbetsplats. 
 
Utvecklingen av arbetsmiljöarbetet 
Att ”personalen är vår viktigaste resurs” får aldrig bli tomma ord utan måste kontinuerligt fyllas på med innehåll. 
Kommunens anställda måste känna att de har en arbetsgivare som är införstådd med deras arbetsförhållanden 
och som har en genuin vilja att förbättra arbetsmiljön och har kraft att genomföra de förbättringar som krävs. 
 
Vi vill för 2023 understryka arbetsutrustningens inklusive kläder och skors betydelse för funktionalitet, 
uppskattning och arbetsmiljö. 
 
Delaktighet i utvecklingsarbetet 
En modell för verksamhetsutveckling med inriktning på förbättringar vad gäller kvalitet, arbetsmiljö, 
rättssäkerhet, service eller ekonomisk effektivitet behöver utredas. Motivet är att stimulera till utvecklande 
arbetsplatser i en kommun som efterfrågar innovationer. Modellen behöver tydliggöra vilka utvecklingsmedel 
som kan sökas, ansökningsförfarande, bedömning av idén, stegvis uppföljning och utvärdering, 
försöksverksamhet och introduktion. 
 

 
 
Erfarenheterna efter pandemin med distansarbete kan tas tillvara på många sätt och samtidigt minska 
sårbarheten inom vissa verksamheter. Det behöver redas ut hur och i vilka former distansarbete kan bedrivas 
också under normala förhållanden. 
 
Som arbetsgivare vill vi värna våra trotjänare och kunna ge ökade möjligheter till omställning mitt i livet när 
förändringar kräver det. Hela kommunsektorn kommer för lång tid präglas av arbetskraftsbrist inom en rad yrken 
varför vi som förvaltningens uppdragsgivare vill uppmuntra att äldre personers kompetens tas tillvara genom 
individuellt utformade lösningar för anställda seniorer. System för uppföljning av resultatet från yrkesdialogerna 
som introduceras 2022 arbetas fram. 
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Arbetet ska fortsatt utgå från suntarbetsliv.se 8 friskfaktorer: 
 
1.Ett närvarande och engagerat ledarskap 
Uppföljning och återkoppling sker i direktkontakt mellan chef och medarbetare, i möten avsatta för återkoppling, 
på arbetsplatsträffar eller direkt ute i verksamheten. Chefen är lätt att komma i kontakt med, för samtal på plats 
eller via telefon eller e-post. 
2.Delaktighet och möjlighet att påverka beslut 
Det finns formella forum där medarbetare kan dela med sig av sina erfarenheter och idéer till förbättring. 
Forumen kan också vara informella, som samtal i korridoren eller på fikarasten. Det finns också system för att föra 
synpunkter vidare uppåt och neråt i organisationen. 
3.Kommunikation och återkoppling 
En välutvecklad kommunikation och återkoppling mellan chef och medarbetare, på möten och informellt vid 
spontana samtal. 
4.Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är väl integrerat i den dagliga verksamheten. 
5.Ett genomtänkt system för rehabilitering 
Det finns kunskap och överblick över sjukfrånvaron i organisationen. Tidiga signaler på ohälsa hos medarbetarna 
fångas upp. Arbetet anpassas för den som har en period av nedsatt arbetsförmåga. Verksamheten har ett 
systematiskt sätt att ta kontakt med sjukskrivna medarbetare. Det finns tydliga rutiner för när chefen eller 
arbetsledaren ska höra av sig, till exempel genom telefonkontakt. Närmaste arbetsledare tar emot sjukanmälan. 
Det finns en flexibilitet när en medarbetare ska tillbaka i arbete efter en sjukskrivning. Om det behövs ändrar man 
i schemat, tar bort eller byter ut arbetsuppgifter. Vid behov söker man stöd hos till exempel företagshälsovården. 
6.Rättvisa och transparens 
Arbetsplatsen uppfattas som rättvis genom att regler och värderingar omfattar alla och ingen särbehandlas. 
Medarbetarna hålls informerade om händelser i organisationen som är av betydelse för dem. 
7.Kompetensutveckling och byte av arbetsuppgifter 
Medarbetare uppmuntras att pröva nya arbetsuppgifter och skaffa ny kompetens, till exempel vid 
utvecklingssamtal. 
8.Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning 
Vid hög belastning får medarbetarna hjälp att prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns en kultur av att 
uppmärksamma om någon i personalen ställer alltför höga krav på sig själv och tar på sig för mycket att göra. 
 
Resultatmål  
1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun  
 
Uppdrag  
• Fortsatt fokus på Sunt arbetsliv 
• Främja omställning mitt i livet 
• Uppföljning yrkesdialoger med tydlig återkoppling 
• Främja skickliga seniorer att fortsätta arbeta 
• Förbättrad arbetsutrustning 
• Främja innovation i arbetet  
• Utred distansarbete 
• Fokus på trivsel och arbetsklimat 
• Konstruktiva medarbetarundersökningar 
• Stärk medarbetarperspektivet  
• Delaktighet och trivsel 
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Ekonomistyrningen måste involvera alla 
En ändamålsenlig ekonomistyrning är ett villkor för att vi ska nå våra mål och att kommunens verksamheter 
bedrivs hushållande och ändamålsenligt. En god ekonomistyrning inbegriper alla, eftersom alla medarbetare kan 
påverka effektivitet och resursanvändning i förhållande till arbetsuppgiften dagligen. 
 
Vid konflikter mellan mål och medel kommer de ekonomiska aspekterna först vilket är huvudregeln. Det beror på 
att vad än problemet består i så är det lättare att ta sig an målet utifrån andra infallsvinklar om ekonomin är 
intakt. 
 
Vi behöver tydliggöra spelregler och roller och hur vi jobbar med kvalité och hushållning och det är av avgörande 
betydelse att etablera samsyn kring våra resurser och utifrån detta föra ett ständigt resonemang kring effektivitet 
och kvalitet. Detta ska omfatta hela kommunkoncernen. 
 
Ekonomistyrning är ett ständigt pågående förbättringsarbete som kan göras roligt och intressant genom att 
medarbetare engageras i kvalitetscirklar där kommunens processer utvecklas vidare. Ansvar och befogenheter 
måste följa varandra oavsett hur man väljer att utforma delegering. Chefer måste få rätt stöd och 
kompetensutveckling, särskilt våra enhetschefer. 
 
Utveckling och kvalitetssäkring av upphandling och inköp. 
Vi vill fortsatt säkerställa att våra system och styrdokument på området efterlevs. Kommunens upphandling ska 
vara ändamålsenlig och effektiv. 
 
Strategisk upphandling är en nyckel för att nå politisk satta mål. Offentlig upphandling handlar inte bara om att 
göra rätt och få billigaste möjliga kostnad. Det handlar framför allt om att göra bra affärer. Därför vill vi se mer av 
dialog och affärsmässighet inom offentlig upphandling utan att rättssäkerheten sätts åt sidan. Detta kräver ökad 
kompetens över hela linjen, även inom politiken. 
 
Upphandlingspolicyn har reviderats till att kommunen ska hävda beredskapsskäl vid upphandling av livsmedel. 
Det måste med våra nya erfarenheter gälla all verksamhetskritisk materiel och utrustning. Vårt samhälle är väldigt 
sårbart och vår upphandling måste ses som ett medel att minska sårbarheten. 
 
Kommunen måste fortsätta att utveckla upphandling och inköp och förse verksamheten med relevanta 
uppföljningskriterier. Vi måste sluta att mäta hur nöjda våra leverantörer är med oss. Vi ska i stället utvärdera hur 
pålitliga våra leverantörer är utifrån leveranssäkerhet, leveranstider, verksamheternas nöjdhet och hur utbrett 
det är med feldebitering. 
 
Vi vill också utvärdera våra upphandlingar utifrån intresset att delta i upphandling och se en ökande trend av fler 
anbudsgivare. På så sätt tillvaratar vi allmänintresset genom att säkerställa att det råder en sund konkurrens och 
att våra skattebetalare inte betalar mer än nödvändigt. 
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Strategiskt mål 1: Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 
Kommunen är som huvudman ansvarig för den kommunala utbildningen. Det politiska ansvaret innebär att skapa 
så goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. Det handlar bl a om elevhälsa, bra och välutbildade 
lärare och skolledare, IT, läromedel och lokaler mm. Det handlar också om ledning och styrning av en omfattande 
organisation, att rätt beslut fattas på rätt nivå. Kungälv 2030 vill utveckla resurssättningen genom bättre analyser 
av nationella prov och att de faktiska studieresultaten är utgångspunkt i resurssättningen 
 

 
 
Sektor bildning och lärande 
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för skolväsendet och därmed ansvarig för uppsikt, resurser, resultat samt 
verksamhetsutveckling. Som huvudman avser vi att höja kunskapsläget kring skolans faktiska resurser och 
kopplingen till de pedagogiska resultat som eleverna vid Kungälvs kommuns skolor uppnår. Med pedagogiska 
resultat avses resultaten i de nationella proven. Motivet till detta är att förbättra ekonomi- och 
kvalitetsstyrningen, så att kommunens satsningar går till rätt insatser och ger goda resultat. Vi vill skapa en ny 
kultur för utvecklingen av hela skolan, där vi utgår från att genomföra satsningar som kan mätas genom 
meritvärde och förbättrade provresultat. Det innebär att vi efterfrågar förslag på utvecklingsområden som 
grundas i ordentliga analyser med ett synsätt att förutsättningarna för framtidens förbättrade resultat skapas 
idag. I det arbetet vill vi också resurssäkra skolans resurser långsiktigt, d v s definiera vad skolpengen i Kungälv ska 
räcka till i fråga om resurser. 
 
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. Arbetet för att skapa trygghet i skolan är prioriterat. Barn och elever måste uppleva skolan som 
trygg. Därför behövs fler synliga och mer närvarande vuxna i skolan, för att sätta tydliga gränser för rätt och fel på 
ett tillitsfullt och respektfullt sätt.  
  
En skola som passar alla – NPF-säkrad skola 
Inom skolans utveckling uppdrar vi att arbeta med att NPF-säkra skolan utifrån den fysiska miljön och genom att 
utveckla förhållningssätt och arbetsmetoder. NPF är en förkortning för Neuropsykiatriska funktionsvariationer. 
En bärande del i förhållningssättet är att det inte krävs diagnos för att få tillgång till olika hjälpmedel. En satsning 
på NPF-säkring måste innebära att personal kompetensutvecklas i arbetsmetoder och förhållningssätt. 
Av skolor som genomfört NPF-säkring kan man lära att man tagit extern hjälp från externa parter som t ex 
riksförbundet Attentions utbildningscenter.  
 
Anpassad fysisk miljö 
Det behövs en utveckling av förmågan att anpassa klassrumsmiljön som alla elever har tillgång till. Dit hör 
anpassning i alla klassrum, möblemang samt individuellt elevanpassade faciliteter. 
 
Stärka skolledares och pedagogers ledarskap 
Som huvudman betonar vi hur viktigt det är att skapa goda förutsättningar för lärande och vill stärka lärarnas 
ledarskap och auktoritet i klassrummet. Vi förutsätter att de kommande årens satsningar på kompetensutveckling 
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omhändertar behovet av att stärka ledarskapet. Vi understryker särskilt behovet av att stärka rektorernas ledande 
roll och större mod inom rektorernas mandat. 
 
Sektor skolas lokalresurser 
Med den höga befolkningsökning som framför allt finns inom Kungälv, Ytterby, Kareby och Diseröd behöver vi en 
plan för hur nya skolplatser kan skapas genom tillbyggnad av befintliga skolor. Inom uppdraget behövs en översyn 
göras utifrån personalen och elevernas säkerhet. Det arbetet innefattar den yttre miljön med skolgårdar, trafik 
samt den inre miljön med inrymnings- och utrymningsvägar. 
 
Förskolan 
När fler verksamheter i samhället kräver bemanning dygnet runt ökar behoven av barnomsorg på andra tider än 
kontorstider. Ingen ska behöva tacka nej till ett jobb, barn ska ha rätt till en bra omsorg och företag till en bra 
kommunal service. Föräldrar som arbetar kvällar, nätter och helger ska precis som alla andra kunna lämna sina 
barn i trygghet innan jobbpasset. Därför behöver Kungälv en trygg och modern barnomsorg som är öppen och 
tillgänglig oavsett när föräldrarna arbetar.  
 
Grundskolans struktur 
Kungälv har f n endast tre högstadieskolor och samtliga upptagningsområden berörs i hög grad av den ökande 
folkmängden. Vi behöver arbeta fram lösningar hur vi tillgodoser behovet av högstadieplatser i framtiden. 
Vi ser två möjliga strategier; öka antalet utbildningsplatser i befintliga lägen eller skapa nya utbildningsplatser i 
kommundelarna. 
 
Utveckling av gymnasiet och vuxenutbildningen 
Mimers Hus behöver fortsatt arbeta utveckla det framgångsrika arbetet med att stärka attraktiviteten.  
Efter flera våldsdåd, som i många fall förövats i gymnasieskolor i landet, är det viktigt att ha med 
säkerhetsaspekterna när vi utvecklar Mimers hus. Skolans verksamhet och öppenhet med samlokalisering med 
stadsbiblioteket gör skolan till en offentlig plats där vem som helst har tillträde. Det är ur säkerhetssynpunkt en 
dålig lösning. Idag hyr kommunen in lokalerna som vuxenutbildningen använder i nära anslutning till gymnasiet. 
Det finns ett behov att skissa på hur gymnasiet med vuxenutbildning ska bedrivas i framtiden, detta måste 
utredas ur flera perspektiv som behov, ekonomi och stadsutveckling.  
Utöver det bör kommunen ta till sig de kompetensproblem privata och offentliga arbetsgivare har och i framtiden 
utveckla Kungälv som studieort. Kopplingen mellan skola-arbetsliv-företagande ska förstärkas och utvecklas och 
Kungälv ska kunna erbjuda de YH-utbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar. 
 
Uppdrag: 
• Ändamålsenlig resurssättning utifrån skolresultat 
• Beredningsuppdrag att resurssäkra skolpengen långsiktigt 
• Utvecklad och närvarande elevhälsa  
• NPF säkra förskolor/skolor 
 
Resultatmål 
2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner 
3. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö 
4. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola 
5. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta Arbetslöshet 
6. En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd 
7. Minskat utanförskap och bidragsberoende 
10. Förbättrat näringslivsklimat  
15. 100 % av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning 
17. Robusta kommunala funktioner 
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Strategiskt mål 2: En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet 
Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar omsorgsinsatser i kommunen. 
Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna skall kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha 
den bästa omsorgen. Den personliga integriteten ska värnas och möjligheter att välja och påverka behöver 
utvecklas. 
 
Äldreomsorg och LSS  
Kungälvs seniorer ska ha ett aktivt självständigt liv där du gör dina val genom livet med ett bra boende. Det ska 
vara tryggt, bra och trivsamt att få vård och omsorg i Kungälv. I Kungälv skall det finns en god planering för 
attraktivt boende i olika former och behov genom hela livet, ett boende som stimulerar såväl det egna valet och 
som ansvaret.  
Kommunen ska ha en god kapacitet att ge olika medborgare sin rätt till boende utifrån behov och lagstadgad rätt, 
exempelvis LSS. Är du senior skall du känna dig trygg i din bostad, det gäller såväl möjligheten till larm som varma 
dagar då öppna fönster inte längre räcker till.   

 

 
 

Vi vill stimulera till en ökad användning av smarta digitala och tekniska lösningar som underlättar för den äldre, 
för anhöriga och personal. Aktiviteter eller trygghetsskapande insatser ska bryta den ofrivillig ensamheten och 
skapa trygghet för äldre och anhöriga. Många anhöriga vårdar idag sina anhöriga i hemmet så pass länge och 
mycket att de riskerar att bli sjuka och utarbetade. Med ett starkt anhörigstöd och fokus på förebyggande 
insatser kan fler få en bra och trygg ålderdom.  
 
Som senior ska du kunna påverka din mat. Matmiljön och matupplevelsen för dig som senior skall vara en 
hemlik och trevlig stund på dagen. 
  
Det ska vara enkelt att få hjälp, byråkratin kring våra äldre ska vara så liten som möjligt.  Det ska vara möjligt att 
kunna påverka sina insatser. Vi vill att fler insatser kan göras utan biståndsbeslut eller med förenklad 
beslutsprocess. Med en förenklad process kan förebyggande insatser komma fram till den som söker snabbare. 
Förebyggande insatser kan verka som en trygghetsfaktor för både den äldre och deras anhöriga.  
  
Kungälvs ska säkra en värdig tid vid vård i livet slut. Ingen ska behöva dö ensam. Även Kungälv ska kunna erbjuda 
en avgränsad välkomnande plats för alla åldersgrupper med så snarlik vård som möjligt som ett hospice utgör.  
 

En viktig ledstjärna för 
Kungälvs seniorpolitik är att 
aktivt motverka ensamhet 
och passivitet.  
 
Vi vill stimulera 
civilsamhället att erbjuda 
aktiviteter och motverka 
ensamhet och stimulerar 
ett aktivt liv genom att 
verka för att seniorer 
hjälper varandra.  
Det kan med fördel göras i 
föreningsregi och då kan 
olika former av stöd vara en 
hjälp på vägen. 
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Samhällsbygget behöver innehålla fler lösningar som täcker äldre människors bostadsbehov. Det är rimligt att 
kommunen arbetar för att tillgodose behovet i nya områden på samma sätt som man gör när det gäller LSS. Den 
politiska uppdragsgivaren efterfrågar att vi som kommun är väl uppdaterade inom välfärdsteknologin för ökad 
trygghet och säkerhet. 
  
En förutsättning för jämlikhet är att personer med en funktionsnedsättning har samma möjligheter att som andra 
att leva ett gott och meningsfullt liv. Kungälv ska vara en tillgänglig kommun för alla. 
Funktionshinderperspektivet finns inom alla politiska målområden, det byggs LSS-boenden och kommunen 
har förstärkt rättigheterna att kunna bo tillsammans oavsett ”personkrets”, detta arbete ska fortsätta.  
 

  
 
Vi vill utveckla daglig verksamhet, så den blir än mer meningsfull och individanpassad. Vi vill också att den ska vara 
gränslös utifrån kommungräns.  Vi vill i samarbete med företag och föreningsliv utveckla nya mötes- och 
arbetsplatser för medborgare med funktionsvariation. 
  
Det är vare sig rimligt eller rättvist att den habiliteringsersättning som medborgare i Kungälv har genom arbete 
eller deltagande i daglig verksamhet är lägre jämfört med exempelvis Göteborg, därför vill vi under 2023 anpassa 
ersättningen till den nivå som gäller i andra kommuner utifrån att vi vill vara en föregångskommun på området. 
  
Kommunen måste också säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till informations- och 
kommunikationsteknik, digitalisering och välfärdsteknik på lika villkor som andra. 
  
För att ytterligare förbättra tillgången på anpassade bostäder behöver planeringen ske i femåriga perspektiv. 
 
Uppdrag 
• Utred och föreslå ny nivå för habiliteringsersättningen fr o m 2023-07-01 
• Utred hur utbudet inom daglig verksamhet kan utvecklas 
• Ökade insatser för att motverka den ofrivillig ensamheten 
 
Resultatmål 
2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i 
    jämförelse med landets bästa kommuner 
8. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid 
9. Fler barn, unga och äldre – inklusive personer med funktionsvariation deltar 
i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv. 
11. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet 
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Strategiskt mål 3: Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar 
En god och jämlik hälsa, med social trygghet och integration, ställer krav på att det finns goda möjligheter till 
fritidsaktiviteter i kommunen. Ett fungerande föreningsliv är en del i demokratiarbetet, kommunens attraktivitet 
ska öka genom möjlighet för fler medborgare att kunna delta och känna gemenskap genom fritidsaktiviteter. 
Utanförskapet ska minska genom att barn från resurssvaga hem ska garanteras en organiserad 
fritidssysselsättning inom föreningslivet. 
 
Fritid 
Kungälv behöver fler mötesplatser som är relevanta och öppna, inte minst för unga. Detta utvecklingsarbete ska 
ske i bred samhällsmedverkan. Den fritidspolitiska utvecklingen ska ha riktade insatser för unga, äldre och 
medborgare med funktionsnedsättning. Folkhälsa, idrott, social gemenskap ska stödjas medan utanförskap och 
ensamhet ska motverkas.   
 

 
 
Hallarenan ska ge alla människor en möjlighet till träning och idrottande oavsett ålder, funktionsvariation eller 
social tillhörighet. Av den anledningen uppdrar vi åt förvaltningen att återkomma med en plan hur vi möjliggör för 
alla att kunna använda anläggningen. Vi ser ett behov av ett nytt och närmare samarbete med föreningarna om 
hur vi gemensamt kan möjliggöra deltagande för personer som står långt från en fritidssysselsättning. 
 
Med de nya fysiska förutsättningarna och en ny politisk ansats mot en hög inkludering, behövs en ny politisk 
inriktning för fritidsgårdsverksamheten. Det vore naturligt att lokalisera en fritidsgård vid hallarenan där 
inriktningen är att samverka med föreningar och lotsa ungdomarna vidare in till en förenings fritidsutbud. Särskild 
satsning på inkludering i målet om trygg uppväxt. 
 
Uppdrag 
• Utred fler mötesplatser som är relevanta och öppna, inte minst för unga.  
• Beredningsuppdrag inkludering av barn från resurssvaga hem i föreningslivet 
 
Resultatmål 
2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner 
3. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö 
7. Minskat utanförskap och bidragsberoende 
9. Fler barn, unga och äldre – inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och 
fritidsliv. 

Satsningen på 
Kungälvs Arena är en 
rejäl satsning på 
föreningslivet och 
våra ungdomar.  
 
Som politisk 
uppdragsgivare vill vi 
säkerställa att det 
också innebär en 
satsning på folkhälsa. 
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Strategiskt mål 4: Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt 
kulturliv 
 
Kulturen ska vara en dynamisk och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Kommunen ska främja allas 
möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Samverkan med 
civilsamhället, föreningar och företag skall bidra till en god fritid och ett rikare kulturliv. 
 
 
Kultur för alla 
En kommun med mycket hög inflyttning ger en kommun med många människor som saknar kunskap om 
kommunens historia och kultur. Vi behöver anstränga oss i arbetet att synliggöra och nå fler människor och skapa 
sammanhang genom kulturen. Som uppdragsgivare ser vi stora möjligheter att lyfta fram kulturen när vi bygger 
stad och utvecklar nya stråk. 
 

 
 
Näringslivets digitalisering med ökad E-handel skapar mindre efterfrågan av kommersiella ytor i stadskärnorna 
generellt och i det perspektivet ser vi att kulturen kan ta en viktig roll i utformningen den nya stadsmiljön. 
 
I ett läge där vi ser över lokalresurserna för gymnasiet och vuxenutbildningen bör vi överväga att flytta 
stadsbiblioteket till området kring den gamla stadskärnan för att kommunen ska ta sin del av ansvaret för att 
skapa dynamik och utveckling samt bidra till Kungälvs identitet. Vi ser gärna att utvecklingen av stadskärnan tar 
tillvara och utvecklar kulturen för att skapa starka mötesplatser och stråk där även ett framtida stadsmuseum 
med flera funktioner kan ingå. 
 
Ett stadsmuseum måste utredas mycket noga eftersom det innebär ett nytt åtagande för kommunen. 
Främst behöver det utredas hur ett stadsmuseum kan bidra till att skapa en större känsla av samhörighet bland 
våra medborgare genom ökad kunskap om traktens historia. Andra delar är naturligtvis utformning, innehåll, 
lokalisering, flerfunktionalitet, tillgänglighet och ekonomi. 
 
Kungälvs kommun har en bra kulturskola som måste klara att möta ökade behov. Utbud och samverkansformer 
behöver ses över i syfte att korta köerna till kulturskolan så fler ska kunna ha möjlighet till skapande verksamhet. 
 
Uppdrag 
• Korta köerna till kulturskolan 
 
Resultatmål 
2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i 
jämförelse med landets bästa kommuner 
3. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö 
7. Minskat bidragsberoende  
9. Fler barn, unga och äldre – inklusive personer med funktionsvariation deltar 
i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv. 
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Strategiskt mål 5: Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för 
kommunen 
 
Kommunen ska kontinuerligt utveckla sina interna processer så att medborgarna, organisationer och företag 
känner ett ökat förtroende för kommunen och dess verksamheter. Det är ett stort arbete som måste involvera 
hela politiken och alla kommunens anställda. 
 
Kommunen är till för medborgarna och ska eftersträva processer som ger delaktighet och insyn. All makt utövas 
under lagarna och offentlig verksamhet ska alltid drivas så att allmänhetens förtroende inte rubbas - vilket ställer 
krav på en juridisk beredning av hög kvalitet.  
 
Kommunen ska så långt det är möjligt undvika juridiska processer mot medborgare, utan tillförsäkra sig 
arbetsmetoder som bygger på dialog och samförståndslösningar.  
 
Rättssäkerhet i kommunens processer är alltid högt prioriterat. 
 
Arbete och näringsliv 
Kommunens arbete för näringslivsutveckling utgår från näringslivsplan 2035 som antogs 2021 och som till stora 
delar är gemensam med övriga GR-kommuner. Det är en strategi med en tydlig målbild att skapa bättre villkor för 
företagande, som ska resultera i fler arbetstillfällen inom vår kommun. 
 
Vi har en hög efterfrågan på verksamhetsmark inom vår kommun men styrningen av vad det är för typ av företag 
som etablerar sig här är relativt svag. Det finns heller ingen direkt koppling mellan antal nya jobb och 
bolagsetableringar. Vi ser som politisk uppdragsgivare ett tydligt behov av ett strukturerat näringslivspolitiskt 
arbete som utgår från att varje år uppfylla näringslivsstrategins villkor. 
 
Näringslivsfunktion organisering 
Kommunens näringslivsorganisation är liten och har visat sig extremt sårbar. Vi har haft relativt korta perioder 
med ansvariga på viktiga tjänster som gör att vi tappat i kontinuitet i kontakter med företagen. Vi ser därför som 
avgörande att minska denna sårbarhet och säkerställa kontinuiteten i utvecklingsarbetet. 
 
Vi ser också ett behov av att kunna spåra och följa upp ärenden och skulle av den anledningen kunna göra alla 
näringslivsärenden spårbara och synliggjorda för kommunstyrelsens presidium som ansvarig politisk instans.  
 
Näringslivet har länge efterfrågat en företagslots som kan avdelas åt företag när ärenden kräver det. Vi behöver 
utveckla arbetssätt för en professionell service vid både enkla som mer komplexa ärenden som spänner över olika 
områden. 
 
Kommunens service 
Näringslivet behöver en professionell service och bemötande och vi anser att det är först  när vi löst organisering 
och ärendens spårbarhet, som vi kan göra ordentliga uppföljningar och vi vet var vi ska sätta in olika typer av 
åtgärder. Av det man kan utläsa ur näringslivsrankingen är att kommunens tjänstemän och politiker respektive 
företagen, har olika bild av vad som är god service. Bl a har politiker ofta översatt servicebegreppet till snabbhet i 
högre utsträckning än företagen.  
 
Bokabs roll i näringslivsutvecklingen måste bli tydligt definierad, inte minst i fråga om inköp av strategisk mark. 
utifrån koncernperspektivet. 
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Platsmarknadsföring 
Vi ser ett behov av en anpassad kontinuerlig platsmarknadsföring gentemot företag som skulle kunna tänka sig 
att etablera sig inom kommunen. Det kommer att krävas ett aktivt långsiktigt arbete för att bredda utbudet, 
skapa kluster och att utveckla stadskärnan. Att skapa kluster är viktigt för kompetensförsörjning av 
arbetsmarknaden och stimulera utveckling. 
 
 

 
 
Besöksnäringen 
Det finns en stor potential i besöksnäringen som vi vill utveckla genom att stärka Kungälv och Marstrand som 
destination.  
 
Vi gör detta bäst genom en god dialog mellan kommunen och det lokala näringslivet och genom den nya 
funktionen för destinationsutveckling som tillsats genom Södra Bohuslän och lokala näringslivet. 
 
Kommunen prioriterar stöd till året-runt-satsningar, infrastruktur och säsongsförlängning. 
 
Vi vill tidigt peka på de möjligheter till utveckling som Arena Kungälv kan innebära med cuper, tävlingar, event och 
mässor. Kommunen behöver internt eller genom partnerskap med extern aktör utveckla ett professionellt arbete 
som stärker Kungälv som evenemangsstad. 
 
Besöksnäringens infrastruktur behöver finnas med i utvecklingsarbetet och skapa sammanhängande cykelleder 
och ställplatser för husbilar. 
 
Arbetsmarknadspolitisk utveckling 
Kommunens arbetsmarknadspolitik måste bli mer ömsesidig i förhållande till företagen. Vi vill gärna som kommun 
ha näringslivets medverkan i praktikplatser och olika samarbeten och skapa utbildningar som efterfrågas av det 
lokala näringslivet. Arbetet med kompetenscentrum och samhällskontrakt skall fortsätta.  
 
Kopplingen mellan skola-arbetsliv-företagande ska förstärkas och utvecklas och Kungälv ska kunna erbjuda de YH-
utbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar. 
 
Uppdrag 
• Gör kommunens näringslivsfrämjande arbete mer robust 
 
Resultatmål 
2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i 
     jämförelse med landets bästa kommuner 
5. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet 
10. Förbättrat näringslivsklimat 
11. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet 
12. Planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel 
14. Ökad kollektiv jobbpendling 
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Strategiskt mål 6: Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan 
infrastruktur och byggnation i hela kommunen 
 
Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan infrastruktur och 
planerad nybyggnation. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad, samordning inom kommunen och dess bolag och 
samordning mellan kommunen och externa investerare. 
 
Sektor samhällsbyggnad 
 
Samhällsbyggnad och stadsutveckling 
Kommunens samhällsbyggnadsprocesser är avgörande i arbetet att utveckla kommunen, främja näringslivet och 
utveckla företagsamheten. Inom dessa processer finns samtidigt alla instrument att åstadkomma en ökad 
hållbarhet enligt Agenda 2030’s intentioner. 
 
Ny översiktsplan 
Kommunens översiktsplan är inaktuell och en ny måste därför arbetas fram. En ny ÖP ska vara mer övergripande 
än vad våra tidigare varit och möjliggöra utveckling och ökad samordning mellan planerad nybyggnation och 
infrastruktur. Översiktsplanen ska främja en god och hållbar markanvändning. 
 
Ökad kommunal rådighet över kollektivtrafiken  
Behovet av en utbyggd och välfungerande kollektivtrafik ökar i takt med omställningen och kommunens 
utveckling. Utbyggnaden av kollektivtrafiken ligger för vår expanderande kommun alltid steget efter och 
förändringar är svåra att genomföra eftersom vi som kommun är för svaga i relationen till Västtrafik. 
 
Kollektivtrafikens utbud kan vara reglerande när det gäller behovet att skapa ny kapacitet i vägnätet, eftersom 
kollektivt resande bättre hushållar med befintlig infrastruktur och till betydligt lägre kostnader än vad det 
ekonomiskt innebär att skapa ny infrastruktur.  
 
Ny kapacitet för kollektivtrafiken går också betydligt snabbare att få fram än den tidsåtgång som går åt för att öka 
kapaciteten i vägnätet. 
 
Tillväxten är det främsta skälet att öka rådigheten över kollektivtrafiken tillsammans med uppenbara miljöskäl.  
 
Ytterligare ett skäl att öka rådigheten, är de ramtider som gäller för skolskjutstrafiken som har direkt påverkan på 
hur väl vi kan utnyttja skolornas resurser.  
 
En avgörande faktor för att åstadkomma en bättre kollektivtrafik, är att kommunens rådighet över 
kollektivtrafiken måste öka och kostnaderna för kollektivtrafiken måste ses i ett mycket större sammanhang, 
framför allt mot bakgrund av vad andra alternativ att bygga ut vägnät innebär i tidsåtgång och kostnader. 
 
En ökad rådighet skulle kunna lösas genom att ansvarsfördelningen mellan kommunen och Västtrafik förändras, 
genom att kommunen ansvarar för matningstrafiken till Västtrafiks bussar vid större knutpunkter såsom Kungälvs 
Resecentrum och Eriksdal samt lokaltrafiken. Lösningen med Marstrandsfärjan skulle kunna stå som förebild för 
en inledande diskussion.  
 
Med ett kommunalt ansvar för matnings- och lokaltrafiken skulle pendelparkeringar kunna etableras längre ut i 
trafiknätet, där tillgång till mark är betydligt bättre. 
 
Ska det kollektiva resandet öka - måste robusthet och enkelheten i resandet också göra det. Framför allt måste 
turtätheten öka och bytestiderna elimineras samtidigt som det för kommande generationer skall vara det 
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naturliga sättet att förflytta sig. Av det skälet är en uppdelning av ansvaret mellan kommunen och Västtrafik 
rimlig. Vi kommer inte lösa problemen genom den modell för samverkan som gäller idag, eftersom vi måste göra 
många olika åtgärder samtidigt utifrån en stor och komplex helhet.  
 
Vi identifierar också Trafikverket som en part i en ny ansvarsfördelning som leder till ett bättre hushållande av 
befintlig infrastruktur. Trafikverket bör rimligen bidra ekonomiskt till lösningar som är mera hushållande också för 
dem. 
 
Uppdrag till beredningen framtid och fritid 
Vi uppdrar utifrån ovan åt beredningen framtid och fritid att ta fram en modell för hur en ny ansvarsfördelning 
mera konkret skulle kunna se ut samt en översikt över tänkbara investeringar som ett sådant upplägg skulle kräva. 
I uppdraget ingår att särskilt lyfta fram ungdomars behov av kollektivtrafik på kort och lång sikt.  
 
Vägnät och gator 
Den ökande befolkningen ökar också transporterna och behovet av ett fungerande trafiksystem. 
Samtidigt vet vi att det finns planerade åtgärder som av miljöskäl innebär begränsningar i framkomligheten. När vi 
beaktar omställningen från fossilfria bilar till elbilar landar vi i att trafikbegränsande åtgärder inte blir 
ändamålsenliga. Vi prioriterar ökad framkomlighet och därför måste alla beslut som påverkar trafikens flöden 
fattas politiskt. Alla åtgärder som ligger i planeringen som kan begränsa framkomligheten ska sammanställas och 
redovisas för kommunstyrelsen för att utgöra underlag för förändrade politiska direktiv. 
 
Enskilda vägar  
För att säkerställa en god standard på vägnätet inom kommunen som innehåller ett inslag av enskilda vägar vill vi 
utreda ett kommunalt bidrag för dessa. 
 
Stadsutvecklingsarbetet 
Arbetet att utveckla staden måste ha sin utgångspunkt i var Kungälv befinner sig nu och om 25 år och inte utifrån 
hur det var för 30-40 år sedan. Om bara något år är vi över 50 000 invånare och om 20 år kanske 70 000. Av den 
anledningen handlar arbetet om att vi utvecklar och stärker Kungälvs identitet och den är i vissa delar som t ex 
kultur och historia intakt men utifrån utbud är den något som förändras. 
 
 

  
 
Stadsbild i förändring 
Kommunens behov av utveckling är fortsatt stor. En utveckling som stimulerar till inflyttning är av godo när det 
gäller resursanvändning, utbud men också genom utvecklingen av försörjningskvoten långsiktigt. Utvecklingen 
syftar till att stärka Kungälv som en attraktiv kommun att leva och verka i. 
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Den ökade inflyttningen möjliggör ett ökat utbud som t ex satsningen på hallarenan. Den planeringen och 
finansieringen måste hålla ihop; eliminering av gamla anläggningar och fortsatt stadsutveckling av Oasenområdet. 
I allt stadsutvecklingsarbete ska kommunala behov ha en framskjuten plats (LSS, äldreomsorg, skollokaler m m). 
 
Placeringar av olika funktioner för offentlig service förändras i takt med att stadsbilden transformeras. Arbetet 
måste hela tiden beakta möjligheten att ge kommunens servicefunktioner gentemot allmänheten bättre 
placering. Det som upplevdes som självklart när kommunen hade 35 000 invånare kan förändras radikalt när vi är 
över 50 000 invånare. 
 
Stadsutvecklingen ska hänga ihop ekonomiskt, socialt och miljömässigt, exempelvis Kexentomten 
och Oasenområdet. Utvecklingen skall präglas av god arkitektur och balans mellan nytt och äldre och en 
genomtänkt utbud av handel. Stadsbilden skall lyftas genom kultur, konst, museum, offentlig service, 
mötesplatser och lek för barn. Det ska finnas gröna områden för vila och rekreation. Stadsutvecklingsarbetet ska 
också gälla centrala Ytterby och kommundelarna.  
   
Vi vill höja kraven på stadsplaneringen genom att tillföra tydliga krav på utformning och gestaltning som tar till 
vara på stadens uttryckssätt, material, färgsättning och former. Kraven är särskilt höga när ny bebyggelse planeras 
i nära anslutning till stadens mer historiska områden. 
För att skapa ökad attraktion vill vi bygga det nya stadslivet på ett ökat inslag av kultur såsom stadsbibliotek, 
kulturhus, biograf, scener och museum. Där kulturen finns i stadsbilden – där är alltid omsättningen i den privata 
handeln högre. 
Vi ser i framtiden ett Mimers Hus som tar alla byggnader i anspråk för utbildningsändamål och det är den 
möjligheten vi vill ta vara på och ge kulturen en starkare placering i stadsbilden. 
Stadsutvecklingen kräver ett strukturerat och gemensamt arbete med med fastighetsägarna om 
företagsetableringar utifrån att den gamla stadskärnan är en enhet för att undvika bristfälligt utbud och 
överetablering. 
 

 
 
Kungälv 2030 lyfter särskilt fram våra parker och grönområden i stadsutvecklingen. Vi vill skapa vackra miljöer 
med planteringar och faciliteter såsom bänkar, aktivitetsplatser och toaletter. Barnens behov av lekytor och 
inbjudande aktivitetsplatser är särskilt prioriterat. Vi vill öka inslaget av planteringar, fruktträd och blommor inom 
hela staden. 
  
Bostadspolitiken får en bredare inriktning där vi betonar olika upplåtelseformer i alla områden som utvecklas. 
Bostadsbyggandet måste också utgå från demografin med bostäder för äldres behov men också för ungas första 
boende. 
 
Fontinområdet och övriga rekreationsområden i kommunen 
Vi vill utveckla våra leder med enklare träningsredskap, skyltning, stigar, parkering, badplatser, ställplatser för 
husbilar som behöver en långsiktig plan för skötsel. För kommunens innehav av skog vill vi långsiktigt avtala med 
ett skogsbolag som sköter både skogen och spår i en omfattning som gör all drift självfinansierad via skogsvård. 
Kommunen ska vara en ansvarsfull skogsägare som tillämpar ett småskaligt skogsbruk genom s k plockhuggning. 
Vi ser gärna ett utökat samarbete med Västkuststiftelsen. 
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Marstrand 
Den politiska uppdragsgivaren understryker att Marstrand är en viktig angelägenhet för hela kommunen. 
Marstrand är en kommundel som har många faktorer emot sig när det gäller att skapa och vidmakthålla stabila 
förutsättningar för ett året-runt-samhälle. Tillskillnad mot övriga kommundelar har vi här svåra och starka 
faktorer som drar samhällsutvecklingen från den utveckling som kommunen och medborgarna vill se. 
Kommunen och Marstrandsborna måste bli bättre på att dra åt samma håll. Ska arbetet bli framgångsrikt måste vi 
lyssna och lära av varandra för att gemensamt förstärka samhället. För kommunen måste det innebära ett 
förhållningssätt som utgår från att Marstrand ligger 26 km från centralorten och som tar till vara att Marstrand är 
en unik och gammal stad som är viktig för hela landet. Kommunens närvaro och service måste utvecklas och 
renodlas i dialog med de boende. I utvecklingen av Marstrand vill vi utgå från arbetet enligt det som finns i entré 
Marstrand. 

 
Utveckling av Marstrands hamn 
Alla framåtsyftande åtgärder ska finansieras inom ramen för hamnverksamhetens avgiftskollektiv som måste 
utvecklas med underlag och avgiftsmodeller som ger en 100% avgiftstäckning. För att säkerställa en långsiktig och 
hållbar finansiering och minska risk för S k dubbelbeskattning bör det utredas om verksamheten ska organiseras i 
bolagsform. 
 
Färjeverksamheten 
Enligt Västtrafiks och Kungälvs kommuns planering ska färjan vara elektrifierad inom några år. Vi betonar vikten 
av god planering av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna och att kommunen söker all medfinansiering 
som är möjlig att erhålla. Då verksamheten är tydligt avgränsad bör det övervägas och utredas om verksamheten 
ska bedrivas i bolagsform. 
 
Attraktiva kommundelar 
Till våra kommundelar räknar vi Marstrand, Tjuvkil, Kärna, Diseröd, Kareby och Kode. 
Stadsutvecklingsarbetet för Kungälv och Ytterby måste också gälla kommunens serviceorter. Varje serviceort ska 
ha sin egen utvecklingsplan som ska hänga ihop ekonomiskt, socialt och miljömässigt.  
Utvecklingen av kommundelarna syftar till att stärka varje plats som serviceort genom offentlig och kommersiell 
service. Vårt etableringsfrämjande arbete måste mera lyfta fram våra serviceorter som platser att bo och verka i. 
För att ytterligare öka attraktiviteten vill vi satsa på att göra våra kommundelar mer attraktiva genom moderna 
mötesplatser, belysning, planteringar, konstnärlig utsmyckning etc. 
 Vi prioriterar att arbeta för en mer ändamålsenlig kollektivtrafik till kommundelarna. 
 
Kommunens bolag – koncernen utvecklas 
Kommunens samordning av verksamheter genom bolagsform fortsätter. Vi vill noga utreda förutsättningar och 
fördelar att bolagisera delar som; hamnverksamheten, VA-verksamhetens drift, parkeringsverksamheten och det 
kommunala fastighetsbeståndet. Den politiska uppdragsgivaren ser särskilt stora fördelar av att bolagisera 
kommunens fastighetsbestånd eftersom behovet av en professionell förvaltning med säkerställda 
underhållsnivåer är angeläget. 
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Uppdrag  
• Utveckla Oasen och gamla stadskärnan utifrån tydliga krav på arkitektur och utformning när ny 
    bebyggelse möter den gamla. 
• Arbeta fram förslag på stadsplan där kulturen ingår i konceptet 
• Hållbar bostadspolitik – i hela kommunen 
• Öka parkernas attraktivitet med planteringar och aktivitetsytor 
• Blomsterstaden 
• Utred bolagisering av verksamheter 
• Varje serviceort ska ha en utvecklingsplan  
• Bostäder med olika upplåtelseformer 
• Offentlig utsmyckning – avsätt resurser för att göra kommundelarnas centra trevligare. 
• Satsning på friluftsliv och förebyggande hälsa 
• Kollektivtrafik 
• Utred ett kommunalt bidrag för enskilda vägar 
• Främja arbetet med att rusta upp och sköta vandringsleder i hela kommunen  
• Bidra till att Marstrand stärks som året-runt-samhälle 
• Planera för elektrifiering av Marstrandsfärjan 
 
Resultatmål 
2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner 
3. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö  
8. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid 
9. Fler barn, unga och äldre – inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och 
fritidsliv. 
10. Förbättrat näringslivsklimat 
11. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet 
12. Planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel 
13. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck 
14. Ökad kollektiv jobbpendling  
17. Robusta kommunala funktioner  
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Strategiskt mål 7: Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans 
klimatutsläpp och miljöpåverkan  
 
Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. Kommunens roll ska vara att möjliggöra och 
underlätta för företag och invånare att göra en positiv skillnad. 
 
Ett miljöfokuserat och klimatsäkrat Kungälv 
Vårt mål är att minska Kungälvs klimatavtryck, öka fokus på miljöfrågor och förbereda oss på konsekvenserna av 
de klimatförändringar som kommer att påverka kommuninvånarna. Metoder för källsortering, minskning av 
engångsprodukter, höjd återvinningsgrad och ökat fokus på återanvändning - hållbar konsumtion och cirkulär 
ekonomi - behöver utvecklas.  
 

 
 
Kungälvs lokala livsmedelsproduktion ska stimuleras genom bl a reviderade riktlinjer för upphandling. 
 
Robust och hållbar energiförsörjning – vi ska främja utvecklingen av förnyelsebar och lokalt producerad energi 
och erbjuda såväl kommuninvånare som företag rådgivning kring miljöinvesteringar och energieffektiviseringar. 
Kommunen ska varje år minska sin energianvändning. 
 
Ängsmark - i dag återstår en promille av den ängsmark som fanns för 100 år sedan. Denna kategori av mark är 
bokstavligen livsviktig för behållandet av den biologiska mångfalden och därmed för oss själva. Genom en aktiv 
plan för naturvård i kommunen ska vi värna det som finns kvar och även skapa nya miljöer med vildblommor där 
insekter trivs och reproducerar sig.  
 
Kommunens markresurser – en växande stad kräver utvecklingsbar mark. Vi måste bli bättre på att bygga 
kompakt. För att hushålla med mark och möjliggöra byggande av fler bostäder, kommunal service, mer handel 
och industri samt att underlätta för kollektivtrafiken måste vi bygga mer på höjden och arbeta för en ökad 
samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen.  
Kungälvs kommun ska sträva mot ett hållbart och hyggesfritt skogsbruk. 
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Cirkulär ekonomi – ett resurseffektivt samhälle ger såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar. Höjda mål för 
återvinning och delningsekonomi är en nödvändighet. Klimatomställningen och den cirkulära ekonomin är den 
bärande idén för mängder av nya företag. Vår uppgift och vårt ansvar är att underlätta dessa företags utveckling. 
 
Klimatsmart och hållbar konsumtion – vi vill underlätta för kommuninvånare att göra kloka val grundade på 
kvalificerad information. Genom hårdare och tydligt specificerade krav vid offentlig upphandling kan också den 
offentliga konsumtionen bidra i klimatomställningen. 
 
Krav på klimatnytta – Kungälv ska ta fram beräkningssätt för klimatnytta och beräkningarna ska redovisas i 
kommunens budget. 
 
Kustmiljön 
Vi ska värna vår unika och orörda kustmiljö och överlämna den lika orörd till nästa generation men samtidigt 
möjliggöra utvecklingen av en levande skärgård där allemansrätt och hög tillgänglighet hålls högt då älv, kust och 
hav tillhör alla.   
 
Kollektivtrafik – kommande generationer måste av klimatskäl och trängsel utgå från att kollektiva 
kommunikationer är det naturliga sättet att förflytta sig. En utvidgad och utifrån användarnas behov bättre 
anpassad kollektivtrafik som inbegriper utvecklad anropsstyrd kollektivtrafik ska möjliggöra minskat bilberoende. 
Det kommer att kräva fler pendelparkeringar. 
 
Underlätta för medborgare och företag 
Gör det enklare att göra rätt - underlätta klimatomställningen för invånare, föreningar och företag genom 
information, regelverk, avgifter, projektutveckling och stöd. Utbyggd laddinfrastruktur, inte minst för boende i 
flerbostadshus, ska ge Kungälvs invånare bättre möjligheter att kunna ladda elbilar. fler pendelparkeringar och ett 
utbyggt gc-nät. 
 
Uppdrag 
• Underlätta för de invånare, föreningar och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen  
• Koldioxidbudget ska upprättas. 
• Förnya ägardirektiven till Kungälv Energi 
• Omställningsrådgivning till medborgare 
 
Klimat- och miljömål 

• Kungälv ska vara fossiloberoende 2030.  

• Utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030.  

• Utsläppen av växthusgaser från invånarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 
procent jämfört med 2010. 

Resultatmål 
13. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck 
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Strategiskt mål 8: Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle 
 
Arbetet med Program för social hållbarhet 2020-2027 med underliggande planer skall fortsätta. Plan för Trygg i 
Kungälv behöver följas upp för att skärpa insatser mot narkotikaförsäljning, brott, våld och organiserad brottlighet 
i en ökad myndighetssamverkan. Arbetet för att motverka gängkulturer behöver också skärpas och arbetet måste 
flytta ner i ålder och in i familj och bostadspolitiken. Tillsammans ska vi öka kunskapen om de tidiga signalerna 
kring kriminalitet och missbruk.  Alla har rätt till en trygg uppväxt, skolgång och en organiserad 
fritidssysselsättning. Barnens föräldrar ska genom riktade satsningar bli goda förebilder.  

 
 
Politisk strategi för det sociala arbetet – minskat utanförskap och bidragsberoende 
Ny politisk inriktning som understryker behovet av ett samordnat operativt arbete utifrån många 
kompetensområden. Arbetet ska resultera i förbättrad samordning på operativ nivå inom olika 
kompetensområden utifrån helhetssyn, där rätt kompetenser snabbt kan stötta i barnens livsmiljö. Arbetet ska 
också inbegripa reella och långsiktiga insatser för att stötta och stärka föräldrarna som förebilder genom 
allmänna och riktade insatser. 
 
Barn och ungdomars trygghet 
Mot bakgrund av samhällsutvecklingen med skolmisslyckanden, missbruk och kriminalitet, vill majoriteten 
igångsätta ett förvaltningsgemensamt arbete med att öka tryggheten bland barn och unga. Utgångspunkterna blir 
att skapa en trygg skola för alla men också se till att barn och ungdomar har tillgång till organiserade och 
relevanta fritidsaktiviteter. Vi behöver arbeta tålmodigt och strukturerat med att öka tryggheten i våra skolor och 
stämma av utvecklingen genom årliga elevenkäter. 
 
Föräldrautbildning 
Föräldrar och målsmän måste mobiliseras i det trygghetsskapande arbetet genom allmänna föräldrautbildningar 
för att skapa gemensamma normer kring skola, studier, fritid, tobak, alkohol, narkotika och att upptäcka risker. 
Vi vill se allmän föräldrautbildning redan från MVC genom hela grundskolan och gymnasiet. Vid sidan av den 
allmänna och generella föräldrautbildningen måste det finnas individuella stöd för föräldrar som behöver extra 
stöttning. 
  
Barn och ungdomars fritid 
Barn och ungdomars fritid behöver en ny inriktning som tydligare samverkar med föreningslivet där kommunen 
mera ska arbeta inslussande mot föreningsaktiviteter samtidigt som föreningslivet ska stimuleras att erbjuda mer 
aktiviteter på bredden t ex genom motionsidrott. 
 
Trångboddhet 
Familjer som lever i trångboddhet behöver kartläggas (där fler än två barn delar rum) och åtgärder måste arbetas 
fram tillsammans med hyresvärdarna. 
Vi prioriterar att skapa goda förebilder av alla föräldrar som finns i utanförskapet genom särskild satsning. 
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Alla föräldrar ska kunna vara bra förebilder 
I arbetet att minska bidragsberoendet prioriterar Kungälv 2030 föräldrar i första skedet. Barn ska se sina föräldrar 
gå till jobbet eller till en utbildning. Vi vill se ett helt nytt arbetssätt genom att förvandla bidragstagare till 
löntagare genom insatser som uppför kommunala anläggningstillgångar som kan skrivas av på mellan 5 och 30 år. 
Inspirationen är gamla tiders beredskapsarbeten som utfördes som investeringar i samhällsfaciliteter. 
Individer som av olika skäl inte kan arbeta ska erbjudas möjlighet att studera på Komvux eller YH mot 
kompletterande försörjningsstöd. Vi vill genomföra satsningen i samarbete med intressenter inom 
samhällskontraktet. Då Kungälv2030 ser behov av att stärka Kungälvs kommun som besöksmål genom satsningar 
på turistiska anläggningstillgångar, vill vi särskilt lyfta fram den typen av satsningar som särskilt lämpliga. Kravet 
på arbetsmarknadsfrämjande motprestation är ett fortsatt krav för försörjningsstöd. 
 
Sociala hyreskontrakt 
De sociala hyreskontrakten innebär en inlåsningseffekt som gör att vi ofta kommer i behov av nya lägenheter. Vi 
behöver belysa detta fenomen och ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan hjälpa de berörda in på den 
ordinarie bostadsmarknaden. Kommunen behöver bli bättre på att planera behovet av bostäder för personer som 
står långt från bostadsmarknaden och detsamma gäller behovet av tillfälliga bostäder för socialtjänstens 
verksamhet. 
 
Översyn sociala resurskedjan  
Som beredningsuppdrag under mandatperioden behövs en omvärldsanalys och översyn av socialpolitiken när det 
gäller externa placeringar och köpt vård göras. Vi behöver bli bättre i vårt arbete som görs innan extern placering 
är det enda alternativet. Den sociala resurskedjan från de enklaste generella insatserna till de mest komplexa med 
insatser dygnet runt, behöver vägas mot en utveckling till en ökad kommunal förmåga till tidigt stödjande insatser 
för barn, ungdomar och familjer i någon typ av stöd/boende/trygghet där vi kan erbjuda kvalificerad 
hjälp/behandling/sysselsättning under en begränsad tid.  
 
Uppdrag 
• Trygg skola – kartläggning, åtgärder, utvärdering 
• Organiserad fritidsaktivitet 
• Generella föräldrautbildningar  
• Föräldrastöd  
• Operativ samordning för effektiva insatser 
• Sociala investeringar med lön istället för bidrag 
• Studier mot kompletterande försörjningsstöd 
• Trångboddhet 
• Sociala kontrakt 
• Socialtjänstens behov av bostäder 
 
Resultatmål 
2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner 
3. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö 
4. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola 
5. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta Arbetslöshet 
6. En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd 
7. Minskat utanförskap och bidragsberoende 
9. Fler barn, unga och äldre – inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och 
fritidsliv. 
15. 100 % av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning 
16. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på 
arbetsmarknadsfrämjande insatser. 
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Strategiskt mål 9: Levande havsmiljö 
 
Kommunen ska tillsammans med relevanta samarbetspartners öka kunskapen om miljöförstöringen av vår kust 
och initiera verkningsfulla åtgärder.  
 

 
 
Havet ska vara rent, friskt och levande.  
Havet är en del av Kungälv. Miljöförstöringen skapar otrygga människor, gifter sprids i vatten och i vår mat. Vi vet 
att havsmiljön längs vår kustremsa är under starkt hot. På några decennier har fiskebestånden kraftigt minskat 
längs vår kust samtidigt som ålgräset försvinner. Vi måste kraftsamla för att bevara och även återskapa den 
marina miljön. Vi vill att kommande generationer ska få uppleva ett västerhav som myllrar av liv, där det finns 
gott om fisk. 
 
Skydd och restaurering av kust och havsområden gör att vi kan bevara biologisk mångfald, 
säkra fiskeresurser men även stärka motståndskraften mot klimatförändringar. Ett levande hav är en stor tillgång 
för våra medborgare, företag och besökare och det är en av de verkligt stora framtidsfrågorna som vi måste ta tag 
i och driva över tid.  
  
Vi vill organisera ett fördjupat samarbete med grannkommuner, statliga myndigheter, universitet, Västra 
Götalandsregionen, företag, markägare och föreningar för att sjösätta verkningsfulla åtgärder.  
 
Vi ser ett ökat behov av reservatsskydd och fiskeförbud över långa tidsperioder för återhämtning, utan att för den 
skull stoppa lokalt hållbart småskaligt fiske. Vi är positiva till olika slags utvecklingsverksamhet ex artificiella 
rev, musselodling, ostron, utplantering av fisk etc. Allt vatten hänger samman, därför behövs också utvecklande 
och stödjande projekt för att bevara och säkra Göta/Nordre älvs fiskbestånd. 

Nedskräpningen längs vår kustremsa är ett annat stort problem och det mesta kommer via 
havsströmmar. Kungälvs kommun ska vara en aktiv part i ett hållbart brett samarbete för att motverka 
nedskräpning och hålla Bohuslän rent. 

 
Uppdrag 
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 
 
Resultatmål 
13. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat miljö- och klimatavtryck. 
 
 
 
 
 
 
 
 



157/22 Programförklaring Kungälv 2030 strategiska mål, budgetdirektiv 2023-2026 - KS2022/2336-1 Programförklaring Kungälv 2030 strategiska mål, budgetdirektiv 2023-2026 : Programförklaring Kungälv 2030 strategiska mål, budgetdirektiv 2023 (slutversion 11 nov 22)

                                              Kungälv 2030             Kungälv 2030  

26 
 

Strategiskt mål 10: Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning 
 
Kungälvs kommun ska vara en robust kommun som har hög uthållighet i kris, höjd beredskap, förändrat klimat 
och i krig. 
 
Stärka kommunens beredskap och robusthet 
Den politiska intentionen är att öka robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie verksamheten ska fungera 
även vid betydande samhällsstörning. Arbetet ska vila på ansvarsprincipen, att ordinarie verksamhetsansvariga 
fortsätter att vara ansvariga i kris. Kommunens områdesansvar definieras och säkras. Ansvaret för att stärka 
robusthet och beredskap måste involvera många olika kompetenser och det politiska ansvaret behöver eventuellt 
klargöras i reglementen och styrdokument. Vi kan inte alltid utgå från att någon annan myndighet i alla lägen tar 
ansvar som vi förväntar oss och i de lägena ska vi hellre göra åtgärden själva, exempelvis säkerställa funktionen 
hos Hesa Fredrik i stället för att vänta på beslut om bidrag liksom att inspektera skyddsrum i egen regi och vara 
behjälpliga gentemot fastighetsägare. 
 
Kungälvs kommun ska uppfylla statsmakternas generella målbild för kommunernas arbete med krisberedskap och 
civilt försvar. Statsmakternas krav på kommunernas fredstida krisberedskap sammanfattades i den första 
kommunöverenskommelsen mellan staten och kommunerna från 2004 med följande övergripande målbild, som 
kan antas kvarstå även idag: 
- Kommunen har god kunskap om risker och sårbarheter, som kan påverka kommunens verksamhet. 

Konsekvenserna för den egna verksamheten har analyserats.  
- Kommunen har en planering för hur risker och sårbarhet skall undanröjas eller minskas. Kommunen har 

också en planering för hur den skall hantera konsekvenserna av en extraordinär händelse. 
- Kommunen har god förmåga att hantera en extraordinär händelse, dvs. att vidta nödvändiga åtgärder för att 

säkerställa samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas och att ge invånare och media tillräcklig och 
korrekt information om händelsen. 

- Kommunen har en samlad bild av risker, sårbarhet och förberedelser för krishanteringen inom kommunens 
geografiska område. 

- Kommunen verkar för samordning av all krishantering i det förberedande arbetet och i det akuta skedet, som 
berörda aktörer inom det geografiska området ansvarar för. Kommunen kan vid behov och om så bedöms 
lämpligt samordna kontakterna med t.ex. Länsstyrelsen och centrala myndigheter och andra kommuner. 

 
Klimatfrågan är en trygghetsfråga.  
Kungälv är en kust- och älvnära kommun med stora utmaningar vid stigande vattennivåer. Vi måste ha beredskap 
för de tre meterna som vattennivå vår älv kommer att höja sig vid extremt väder om 80-100 år. I Kungälv finns 
flera områden med risk för skred och ras. Ytterst handlar det om robusthet och en god beredskap och kapacitet 
för den kommunala VA-drift 24 timmar om dygnet 7 dagar. Kommunen behöver ha en aktuell 
klimatanpassningsanalys mot översvämningar, ras och skred.  
 
Uppdrag 
• Vi uppdrar åt förvaltningen att i enlighet med ovan skrivning höja den civila beredskapen 
• Planera barnomsorg dygnet runt om ett sådant behov uppstår. 
• Hävda beredskapsskäl vid upphandlingar för att stödja statens livsmedelsstrategi 
• Öka lagerhållningen av nödvändig materiel och livsmedel 
• Öka samverkan med frivilliga resursgruppen och hemvärnet 
• Stödja Frivilliga resursgruppen samt frivilliga försvarsorganisationer 
 
Resultatmål 
13. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck 
17. Ökad robusthet i kommunala funktioner 
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SUMMERING 
 
Strategiska mål 
1. Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 
2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet 
3. Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar 
4. Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv 
5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen 
6. Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen 
7. Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan  
8. Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle 
9. Levande havsmiljö 
10. Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning 
 
Resultatmål 
1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 
2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner 
3. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö 
4. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola 
5. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre arbetslöshet 
6. En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd 
7. Minskat utanförskap och bidragsberoende 
8. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid 
9. Fler barn, unga och äldre, inklusive personer med funktionsvariation, deltar i ett rikt och varierat kultur- och 
fritidsliv. 
10. Förbättrat näringslivsklimat 
11. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet 
12. Planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel 
13. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck 
14. Ökad kollektiv jobbpendling 
15. 100 % av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning 
16. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på 
arbetsmarknadsfrämjande insatser 
17. Ökad robusthet i kommunala funktioner 
 
Finansiella mål 
- 4 procent överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
- Inför 2023 kommer det göras ett avsiktligt avsteg från målet om 4 procent på grund av de rådande 

ekonomiska förutsättningarna.      
- Soliditeten ska årligen öka (Kommunen) 
- Investeringarnas självfinansierings-grad skall vara 60 % eller högre 

 
Finansiellt mål för koncernen  
- Koncernen skall ha en lönsamhet som motsvarar en avkastning på minst 4% av totalt kapital. 
- Koncernen skall långsiktigt kunna finansiera sin verksamhet och sina investeringar med egna medel. 
- Det operativa kassaflödet ska vara positivt, sett över en investeringscykel. 
- Koncernen skall ha en soliditet på 30 - 35 %. 
- Koncernen skall lämna en utdelning på 30% av koncernens resultat, under förutsättning att 
- nyckeltalet för soliditet är uppfyllt.  
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Vi kristdemokrater gick till val på att balansera tillväxten, prioritera 
kärnverksamheterna och att öka förutsättningarna för trygghet i vår 
kommun. 
 
Det vi menar med balanserad tillväxt är att befolkningsökning måste 
matchas med motsvarande ökning i välfärdsservice. Det är fantastiskt att 
människor vill flytta till Kungälv. Men den politik som förs ska i första hand 
bära invånarnas intressen – en strategi för ökad befolkningsökning får inte 
bli på bekostnad av välfärdskvalité och miljön. Utmaningarna vi står inför, 
beträffande befolkningsökningen, är att Kungälvs skolor och förskolor nu 
är överfulla. Det saknas både boenden för äldre och LSS-boenden. 
Infrastruktur, i form av vägar, parkeringar, fiber och VA är eftersatta. 
 
Det vi menar med att prioritera kärnverksamheterna är att vi inser att allt 
kommunen gör finansieras av skatter och avgifter (även statsbidrag är i 
grunden skatter). Dessa intäkter för kommunen är begränsade. 
Ansvarsfulla politiker måste därför prioritera hur och till vad resurserna 
ska användas. Endast de partier som har modet att säga nej till det som är 
bra, men icke nödvändigt, är de som kommer att ha möjlighet att klara att 
hålla en acceptabel kvalitetsnivå för skolan, omsorgen och 
samhällsbyggandet i Kungälvs kommun. 
 
Den ekonomiska prognosen för Kungälv visar på stora kommande 
utmaningar. Fortfarande har vi att hantera sviterna efter pandemin, 
samtidigt som ett krig härjar i Europa som påverkar oss alla. Därutöver har 
Sverige just nu hög inflation, stigande energipriser, räntehöjningar, samt 
ökande kostnader för pensioner. Med anledning av konjunkturläget måste 
vi nu ta chansen att stanna upp och påbörja en klok planering så att våra 
invånare känner sig trygga med den hand som styr vår kommun. Jag menar 
att den tryggaste handen är den som nu förmår att balansera tillväxten, 
prioritera kärnverksamheterna och att öka förutsättningarna för trygghet i 
vår kommun. 
 
Gun-Marie Daun  
Gruppledare för Kristdemokraterna Kungälv 
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Rambudget 2023–2026 tillsammans med Budgetdirektiv 2023 är 
kommunfullmäktiges direktiv till kommunstyrelsen. De anger strategiska 
och finansiella mål samt fastställer den övergripande politiska inriktningen 
för de kommande fyra åren för Kungälvs kommun. De tre viktigaste 
fokusområdena är trygghet, prioritering av välfärdens kärna och 
balanserad tillväxt. 
 

En av statens grunduppgifter är att se till att medborgarna är trygga. 
Sverige har byggts på tillit och samhällsgemenskap. Trygghetens syfte är 
att säkerställa alla individers frihet. Det kan handla om något så enkelt som 
friheten att som förälder låta barn leka ute utan oro. Det kan också handla 
om frihet för kvinnor att kunna röra sig som de vill, klä sig som de vill och 
umgås med vem de vill. Det är friheter som måste värnas om. 

Kärnverksamheterna – det vill säga skola, vård och omsorg – ska 
prioriteras. Det kan innebära svåra avvägningar där det man måste 
avveckla eller säga nej till något som är bra. Ett exempel kan vara att 
kommunen inte erbjuder meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga, 
utan i stället låter föreningar och företag stå för det. Ett annat exempel kan 
vara att inte initiera tidsbegränsade förebyggande sociala insatser, utan att 
i stället låta pengarna användas av skola, vård och omsorg. 
 

Kungälv växer snabbt. Människor vill flytta hit och bo här. Utmaningen som 
följer med en befolkningsökning är att hinna bygga ut välfärdsservice i 
motsvarande takt. När förskolor blir så fulla att syskon inte får plats; när 
omsorgsboendeplatser inte räcker; när det är bilkö varje morgon när man 
tar sig till jobbet, ja, då har kommunen ännu inte hittat balans i 
utbyggnadstakt och infrastruktur. Befolkningsökning är bra. Men tillväxten 
måste balanseras så att ökad förmåga till välfärdsservice följer med. 



157/22 Programförklaring Kungälv 2030 strategiska mål, budgetdirektiv 2023-2026 - KS2022/2336-1 Programförklaring Kungälv 2030 strategiska mål, budgetdirektiv 2023-2026 : KD Budgetdirektiv 2023

sida 5 av 18 

Kommunens ansvar enligt kommunallagen är att först och främst skapa 
välfärd för de invånare som redan bor här. Om vi på riktigt menar allvar 
med att kärnverksamheterna, såsom skola vård och omsorg, ska ha högsta 
prioritet så är det just där politiken måste lägga sitt fokus. 
 
Vi vill ha en ansvarsfull förvaltning av kommunens ekonomi, det årliga 
överskottet behöver uppgå till 4%. Dessutom behövs en årlig ökning av 
soliditeten för att investeringar ska kunna finansieras utan att försvaga 
kommunens ekonomiska ställning. Expansionsinvesteringar ska inte göras 
på bekostnad av erforderliga reinvesteringar. 
 
För att skapa förutsättningar för att få en god ekonomisk hushållning 
måste det finnas ett klart samband mellan resurstillgång, prestationer, 
resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och 
ändamålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta krävs bl. a en 
utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga 
och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger 
information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs 
resultatanalyser och kontroller som utvisar hur verksamhetens 
prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv 
organisation som säkerställer måluppfyllelsen. 
 

1. Kommunens årsresultat ska ha 4% överskott av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 

2. Soliditeten ska öka årligen för kommunen och dess bolag. 

3. Låneskulden för kommunen och dess bolag ska minska. 

4. Kommunens bolag ska med egna medel finansiera sina investeringar. 

5. Investeringar inom kommunens bolag ska beräknas ge en ekonomisk 
nettovinst innan de är avskrivna. 
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Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att 
möjligheter till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. Närhet och 
gemenskap är grundläggande behov som det offentliga inte fullt ut kan 
tillfredsställa. Av denna anledning måste äldreomsorgen måna om goda 
relationer med anhöriga och ett gott samarbete med exempelvis anhöriga, 
föreningar, kyrkor och andra ideella krafter. Vi har många anhöriga som 
vårdar sina närstående, därför är det viktigt att förstärka anhörigstödet i 
kommunen. Detta är en billig insats jämfört med att anhöriga kraschar och 
kommunen måste överta vården helt. 
 

• Kommunen ska erbjuda trygghetslarm utan biståndsbedömning för 
alla över 80 år. 

• Kommunen ska garantera personer över 85 år ett anpassat boende 
utan biståndsbedömning när personen själv bedömer att behovet 
finns. 

• För de som har mycket hemtjänst ska ett provboende på ca 3 veckor 
erbjudas på ett av Kungälvs äldreboende. Därefter får den äldre själv 
bestämma om flytt eller kvarboende. 

• Förenklad biståndsbedömning ska gälla för personer som fyllt 80 år 
och som önskar enklare serviceinsatser som exempelvis hjälp med 
städning, handling och social gemenskap. 

• Återinför aktiveringspedagoger på alla boenden. 

• Kommunen ska i samverkan med civilsamhället erbjuda träffpunkter 
för de äldre med en variation av aktiviteter. 

• Demensvården ska förstärkas genom fortbildning och demensteam. 

• Sjuksköterskor ska ha sin arbetsplats på våra boenden. 

• God tillgång till trygghetsboenden ska finnas i alla våra kommundelar 

• Anhörigstödet ska förstärkas. 
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Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna ska kunna lita på 
välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen. Den personliga 
integriteten ska värnas och möjligheter att välja och påverka behöver 
utvecklas. Behovet av LSS-boenden är stort, vilket inneburit att många fått 
vänta länge på en särskilt anpassad bostad. Kristdemokraterna vill 
säkerställa att behoven och omsorgsinsatser tillgodoses. 
 

• Arbeta proaktivt för att täcka behoven av LSS-boenden. 

• LSS-beslut ska snabbt verkställas. 
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En grundförutsättning för ett jämlikt samhälle är att alla människor får 
tillgång till och motiveras till bildning och lärande. Forskning visar att 
skolan är en stark skyddsfaktor mot framtida utanförskap. Elever som går 
ut skolan med godkända betyg har i långtidsuppföljningar signifikant bättre 
ekonomi, fysisk och psykisk hälsa samt lägre grad av socialt utanförskap 
och kriminalitet. En av de viktigaste faktorerna för att inte hamna utanför 
samhället längre fram i livet är alltså att klara skolan. Med god fortbildning 
kan lärare utveckla bra metoder att lära ut och fånga upp de elever som 
halkat efter. 
 

Förskoleverksamheten ska vara flexibel till sin karaktär och möta det 
enskilda barnets behov. Familjer ska kunna välja mellan olika 
omsorgsformer, som utöver förskola och familjehem också kan vara 
kooperativ etcetera. Kommunen ska också utreda och införa en 
barnomsorgspeng för de familjer som själva ombesörjer barnomsorgen. 
God valfrihet för föräldrarna förutsätter mångfald i utbudet. Läroplanen 
för förskolan har stor tonvikt på det pedagogiska. 
 
Vi kristdemokrater menar att det som små barn i första hand behöver är 
kärlek, omsorg, trygghet, lek, respekt och att få knyta an till 
förskolepersonalen. Pedagogik och utbildningsmoment blir viktigare ju 
äldre barnen blir och ska då komma in naturligt i verksamheten. Vi menar 
att omsorg, lek och anknytning har fått stå tillbaka till fördel för pedagogik 
och utbildning i läroplanen. 
 

• Diversifiering/mångfald av barnomsorgsformer. 

• Behovet av barnomsorg under obekväm arbetstid ska tillgodoses. 

• Barnomsorgspeng för egna barn upp till 3 års ålder ska införas. 

• Små barn i små grupper. 
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Kommunen är som huvudman ansvarig för den kommunala utbildningen. 
Det politiska ansvaret innebär att skapa så goda förutsättningar som 
möjligt för det livslånga lärandet. Det handlar bl. a om elevhälsa, bra och 
välutbildade lärare och skolledare, IT, läromedel och lokaler m. m. Det 
handlar också om ledning och styrning av en omfattande organisation, att 
rätt beslut fattas på rätt nivå. 
 
Kristdemokraternas vision är en skola där ingen hålls tillbaka och ingen 
lämnas efter; en skola där varje barn och elev får utvecklas efter sin fulla 
potential, till vidare studier, ett meningsfullt yrkesliv och delaktighet i 
samhällsgemenskapen. 
 

• Studiero för alla elever. 

• Inför obligatorisk daglig fysisk aktivitet. 

• Skolorna ska ha kompetens och avsätta resurser för att tidigt 
upptäcka barns behov av särskilt stöd. 

• Elever ska ha möjlighet att gruppindelas efter mognad, kunskap och 
förutsättningar - inte endast ålder. 

• Elever som missat målen i något ämne ska alltid erbjudas lovskola. 

• Elevers frånvaro ska snabbt följas upp. 

 

Gymnasieskolan ska ge en stabil grund inför vuxenlivet såväl för den som 
planerar att studera vidare som den som vill gå ut direkt på 
arbetsmarknaden. Därför ska ett brett spektrum av teoretiska och 
praktiska utbildningar erbjudas eleverna. Vi ser att gymnasieutbildningen 
inte matchar näringslivets behov och här krävs framöver en bred dialog 
med näringslivet samtidigt som program och ämnen behöver utvecklas och 
förnyas i samarbete med övriga GR kommunerna. 
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• Samarbetet mellan Mimers Hus och det lokala näringslivet ska 
utvecklas. 

 

Grundsärskolan och gymnasiesärskolans uppdrag är att se till att eleverna, 
utifrån sina förutsättningar, får samma rätt till utbildning och lärande som 
andra elever. 
 

• Gymnasiesärskolan ska verka för att de elever som har intresse och 
möjlighet skall erbjudas praktik och lärlingsplatser. 

 

Eftersom gymnasiet drabbats värst av pandemin har vi många elever som 
inte klarat undervisningen på distans. De elever som inte klarat gymnasiet 
måste få en andra chans via vuxenskolan. Detta utöver att vuxenskolan ska 
finnas för alla de som önskar komplettera sina studier krävs en utökning av 
vuxenskolans kapacitet. 
 

• Utöka vuxenskolans kapacitet. 
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En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att 
det finns goda möjligheter till kultur och fritidsaktiviteter i kommunen. Ett 
fungerande föreningsliv är en del i demokratiarbetet, kommunens 
attraktivitet och möjlighet för att fler medborgare ska kunna delta och 
känna gemenskap genom olika typer av fritidsaktiviteter. 
 
Kommunen har i alla tider prioriterat idrott och kultur för unga, vilket är 
gott. Vi Kristdemokrater ser att kultur och fritidsengagemang också kan 
vara ett sätt att bygga broar. Broar mellan generationer, broar mellan 
människor från olika länder och broar mellan flickor och pojkar och män 
och kvinnor. Genom att aktivt arbeta för en samhällsgemenskap som 
innefattar alla behöver vi bredda synen på fritidsaktiviteter och hitta nya 
former av ett inkluderande föreningsliv. 
 

• Kommunala anläggningar såsom idrottshallar och skolor skall vara 
tillgängliga för föreningslivet. 

• Kultur och motion ska erbjudas på äldreboenden i samverkan med 
våra föreningar. 

 

Ofrivillig ensamhet drabbar gammal som ung. Under pandemin har vi 
uppmärksammat detta främst för att äldre uppmanats att hålla sig för sig 
själva och att våra äldreboenden haft besöksförbud. Problemet förvärrades 
av pandemin, men har alltid funnits. En miljon människor i Sverige uppgav 
under 2017 att de saknar en nära vän. 
 
Den ofrivilliga ensamheten ökar risken att drabbas av en rad sjukdomar 
som demens, depression, hjärt- och kärlsjukdomar och i värsta fall för tidig 
död. Detta medför ökade vård- och omsorgskostnader. Det är nödvändigt 
att vi som kommun, i samverkan med civilsamhället, tar fram en rad 
konkreta åtgärder för att motverka den ofrivilla ensamheten. Därför vill 
Kristdemokraterna bland annat att Kungälvs kommun får i uppdrag att så 



157/22 Programförklaring Kungälv 2030 strategiska mål, budgetdirektiv 2023-2026 - KS2022/2336-1 Programförklaring Kungälv 2030 strategiska mål, budgetdirektiv 2023-2026 : KD Budgetdirektiv 2023

sida 12 av 18 

snart smittläget tillåter, erbjuda ett samtal om livssituation och hälsa för 
alla äldre över 80 år som saknar hemtjänst och inte bor i särskilt boende. 
Det är en metod som används i Danmark, men även i vissa andra svenska 
kommuner. Förutom att bryta ensamhet och skapa trygghet skulle 
samtalet möjliggöra för kommunen att tala om vilka möjligheter till 
gemenskap och samvaro som erbjuds inom kommun och civilsamhälle. 
 

• Utforma en plan för att tillsammans med civilsamhället motarbeta 
den ofrivilliga ensamheten. 

• Alla personer över 80 år ska erbjudas ett samtal om livssituation och 
hälsa. 

 

I Kungälv ska vi leva sida vid sida som grannar - inte som främlingar. Då 
behövs ett gemensamt etiskt och kulturellt modersmål där vissa 
värderingar inte är valbara. De som flyr från krig och förtryck ska känna sig 
välkomna att skapa ett gott liv i frihet här, bli en del av 
samhällsgemenskapen. Självfallet kan man inte, och behöver inte, lämna 
sitt arv bakom sig. 
 
Kristdemokraterna strävar mot ett integrationsarbete där alla blir en del av 
en samhällsgemenskap som grundar sig i både skyldigheter och 
rättigheter. 
 

• Ge civilsamhället ett större uppdrag i integrationsarbetet. 

 

Vårt samhälle vilar på fyra ben. Stat, region, kommun och civilsamhället. 
Samhället är så mycket mer än det offentliga och civilsamhällets roll är för 
oss kristdemokrater en av samhällets grundbultar - familjer, ideella 
organisationer, byalag, kooperativ, stiftelser, fackföreningar, ekonomiska 
föreningar och politiska partier. De ideella organisationerna är centrala i 
demokratiarbetet. Genom sitt arbete upprätthåller de demokratiska 
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traditioner, liksom kunskap om förenings och mötesfrihet och 
opinionsbildning. 
 
När vi lever i ekonomiskt kärva tider och politiken måste prioritera ser vi 
att det går att spara både pengar och mänskligt lidande genom att arbeta 
förebyggande i samverkan med näringsliv, föreningar, kyrkor och enskilda 
människor. 
 

Kungälvs unika samhällskontrakt tillsammans med region, myndigheter, 
näringsliv och civilsamhället för att få människor in i 
samhällsgemenskapen måste fortsätta att utvecklas. Här skapar vi 
kontakter och nätverk där vi får en gemensam bild kring de utmaningar vi 
ser gällande arbetslöshet, utanförskap mm. Gemensamt och var för sig 
hittar vi vägar att bidra till lösningar. 
 

• Fortsätt utveckla arbetet med samhällskontrakt. 
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Barn och ungas uppväxtvillkor har stor betydelse för hur framtiden formas 
för var och en. Därför vill vi Kristdemokrater betona familjens betydelse i 
det brottsförebyggande arbetet. Oavsett familjekonstellation är det i 
familjegemenskapen som trygghet och sunda värderingar kan skapas. 
 
Att bli en del av allas vårt gemensamma samhälle är en rättighet och ett 
ansvar som gäller alla, oavsett vem man är eller när man flyttade till 
Kungälv. Sveriges välfärdsmodell förutsätter att alla friska vuxna 
medborgare är självförsörjande, alternativt aktivt tar sig mot 
självförsörjning. Incitamenten att söka sig ett arbete måste därför alltid 
vara större än att leva på ekonomiska bidrag från samhället. Det finns 
många olika vägar till ett arbete, men vissa kriterier är generellt mer 
avgörande än andra för att lyckas bli anställd. Att behärska det svenska 
språket är kanske den enskilt viktigaste kompetensen en arbetsgivare 
söker. 
 

250 000 ungdomar i Sverige uppger att de lever under hedersförtryck. Hur 
många av dessa som bor i Kungälv vet ingen. Hur många barnäktenskap, 
tvångsäktenskap och könsstympningar som kommer att äga rum eller har 
ägt rum i Kungälv vet ingen. Om det är fler än 0 så har vi som samhälle 
misslyckats med att skydda våra barn. De skadliga kulturella mönster som 
inskränker människors fri- och rättigheter måste aktivt motarbetas. 
Arbetet med att motverka hedersförtryck måste därför prioriteras. 
 

• Utforma en plan mot hederskultur. 

• Utbilda skolpersonal i att upptäcka och hjälpa elever som utsätts för 
hedersförtryck. 

• Inför aktivitetskrav för alla som uppbär försörjningsstöd. 

• Inför SFI, med möjlighet att ta med barn, för den som är 
föräldraledig. 
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Personal inom skola och vård- och omsorg utgör en stor del av 
kommunens medarbetare. Tyvärr ser vi att det inom dessa yrkesgrupper är 
svårt att rekrytera personal med behörighet. Kompetensförsörjningen 
måste säkerställas och vi måste erbjuda utbildning tillsammans med arbete 
för behörighet inom vissa yrkesgrupper. 
 
Arbetslivet har blivit alltmer flexibelt. Detta ställer höga krav på kommunen 
som arbetsgivare. Om våra medarbetare ska få ihop livspusslet måste det 
finnas en valfrihet. 
 
Personalkostnader är kommunens största utgiftspost. Här ser vi en framtid 
där nya yrkesgrupper och olika spetskompetenser kan effektivisera 
kostnaderna genom digitalisering, robotisering mm. Vi ser också att 
tjänster främst utanför skola, vård- och omsorg måste ses över. 
 
Behovet av spetskompetens för att utveckla kommunen och uppnå 
uppsatta mål behöver analyseras, kontinuerligt följas upp och utvärderas. I 
detta ingår också en kontinuerlig bedömning av när specialistkompetens 
ska anställas respektive hyras in temporärt. 
 
Personalomsättning och sjukfrånvaro är kostsamt och till men för 
verksamheterna. Det är viktigt att förebygga sjukfrånvaro och att vara en 
attraktiv arbetsgivare så att våra anställda trivs. 
 

• Ge anställda möjlighet att utbilda sig för behörighet inom yrket. 

• Gör en översyn av kommunens befintliga personal och framtida 
behov av kompetens. 

• Minska sjukfrånvaron. 
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Det skall vara gott att leva i Kungälvs kommun. Attraktivt att flytta hit och 
attraktivt att bo kvar. För att uppnå detta är, jämte kärnverksamheterna, en 
god och hållbar samhällsbyggnadsutveckling avgörande. 
 
Samhällsutvecklingen ska styras utifrån dagens och framtida medborgares 
bästa, med ett tydligt generationsansvar och med hänsyn till vår planets 
möjligheter och begränsningar. 
 
Vi Kristdemokrater vill balansera tillväxttakten och få en helhetsbild av 
Kungälvs samhällsplanering med en långsiktig plan och vision. 
Utbyggnaden av kommunen behöver kontinuerligt anpassas till de 
ekonomiska förutsättningarna och de ekonomiska ramarna i form av 
soliditetsmål och resultatmål. 
 
För Kristdemokraterna handlar en god utveckling om att förvalta, bevara 
och skapa nytt samtidigt som vi hanterar växande intressekonflikter. Med 
ett ökande invånarantal blir begränsningen av en del resurser alltmer 
påtaglig och ett optimerat nyttjande allt viktigare. 
 
Från individens såväl som kollektivets perspektiv behövs till exempel en 
frisk och hälsosam miljö, en genomtänkt och välplanerad byggnation och 
en välfungerande, miljövänlig och kostnadseffektiv infrastruktur. 
 
En god utveckling handlar konkret om att verkställa en hälsosam och trygg 
levnadsmiljö för Kungälvs invånare. 
 

Den traditionella tillväxtekonomins begränsningar bör uppmärksammas 
och framtida generationers välstånd säkerställas. 
 
Med investeringar och ökande befolkning kommer inte bara ökade intäkter 
utan även ökade kostnader. Vi behöver en balanserad tillväxt där vi ser och 
tar vara på möjligheter men också identifierar och hanterar risker. 
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Styrning och beslut ska ske i överensstämmelse med gällande lagstiftning 
och i harmoni med politiskt fastställda dokument. Detta är viktigt för att 
underlätta en samordning och avvägning mellan olika intressen, skapa tillit 
hos invånare, företagare och andra intressenter. Detta för att få ett socialt 
och ekonomiskt hållbart samhälle. Vid beslut med stora avvikelser skall 
tydlig och väl underbyggd motivering lämnas. 
 

Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad 
samordning mellan infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller 
verksamheter, VA-utbyggnad, samordning inom kommunen och dess bolag 
och samordning mellan kommunen och externa investerare. 
Befolkningsökning ska inte vara ett självändamål, utan det primära är att 
kommunen utvecklas på ett sådant sätt att folk vill bo här. Viktigt är också 
att skaleffekter beaktas så att kostnader för att behov av nya 
välfärdsinstitutioner (skolor, idrottshallar etcetera) hålls så låga som 
möjligt. 
 

Förvaltarskapstanken är bärande i den kristdemokratiska ideologin. På 
miljöområdet innebär det att vi inte får förbruka vår jord och dess 
tillgångar. Kungälvs kommun har en särskild nyckelroll i arbetet att bygga 
vårt samhälle så att skadlig miljöpåverkan minimeras, energin är förnybar, 
trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöer sunda och där naturresurser tas 
tillvara i ett kretslopp. 
 
Kommunen måste säkerställa att ingen blir sjuk eller tar skada av 
föroreningar. I infrastrukturplanering måste hänsyns tas till hur 
fordonstrafiken påverkar luftkvalitén och säkerheten vid skolor och 
boplatser. Dessutom måste vi arbeta bort buller och ge våra medborgare 
möjlighet till tysta miljöer. 
 

• Prioritera nödvändiga investeringar i kärnverksamheterna. 
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• Balansera tillväxten mot de ekonomiska ramarna. 

• Infrastruktur gällande trafik ska säkerställas innan byggnation 

• Infrastruktur gällande VA försörjning ska planeras innan bygglov 
beviljas. 

• Arbeta bort buller. 

• Planera för en hälsofrämjande närmiljö som innebär närhet till 
grönområden, gång- och cykelvägar. 

• Arkitektoniska, kulturella och estetiska värden ska väga tungt när 
kommunen utvecklas. 
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Rambudget 2023–2026 tillsammans med Budgetdirektiv 2023 är 
kommunfullmäktiges direktiv till kommunstyrelsen. De anger strategiska 
och finansiella mål samt fastställer den övergripande politiska inriktningen 
för de kommande fyra åren för Kungälvs kommun. 
 

1. Kommunens årsresultat ska ha 4% överskott av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 

2. Soliditeten ska öka årligen för kommunen och dess bolag. 

3. Låneskulden för kommunen och dess bolag ska minska. 

4. Kommunens bolag ska med egna medel finansiera sina investeringar. 

5. Investeringar inom kommunens bolag ska beräknas ge en ekonomisk 
nettovinst innan de är avskrivna. 

 

1. Ekonomisk hushållning med kostnadskontroll. 

2. God omsorg med valmöjligheter. 

3. En skola med fokus på utbildning. 

4. Ett aktivt fritidsliv och ett rikt kulturliv. 

5. Ett tryggt Kungälv. 

6. Kompetent och frisk personal. 

7. Hållbar samhällsutveckling. 
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För Hela Kungälvs 
bästa 

 

Budgetdirektiv 2023-2026 
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Ökad trygghet 
Behovet av trygghet är ett av våra mest grundläggande behov och kommer i många olika 
skepnader. Genom livet så förändras vårt behov av trygghet beroende på vem vi är, vår 
livssituation och vad som händer i vår omvärld. 

Trygghetsskapande åtgärder behöver löpande utvärderas och prioriteras. Mycket av arbetet är 
långsiktigt, men i samband med en kris behöver det finns förberedda planer och åtgärder att 
aktivera.  

Centerpartiet vill bland annat fokusera på; 
• Trygga boenden med nära vård för våra äldre  
• Säkra och stimulerande skolmiljöer för elever och skolpersonal 
• Trygga och attraktiva boende- och friluftsområden 
• Genomtänkt och väl förberedd kris- och katastrofhantering 
• Uppnå riksgenomsnittet i tilldelningstid av LSS-boende 

Trygga boenden med nära vård för våra äldre  
• Trygghetsboenden för 70+ i alla kommundelar 

o Möjliggöra för fler privata initiativ 
o Nära koppling till hemtjänsten 

• Bättre samordning mellan alla vårdgivare 
o Öka kunskapen hos vårdgivare, vårdtagare och anhöriga avseende sekretessens 

begränsningar och möjligheter 
• Utgå ifrån vårdtagarens bästa vid fördelning av vårdpersonal 

o Mål om max 10 vårdare per vårdtagare i ordinarie schema 
• Individuellt baserad biståndsbedömning 

o Hjälpmedel 
o Vård i hemmet 

Säkra och stimulerande skolmiljöer för elever och skolpersonal 
• Tidiga insatser för elever med särskilda behov 

o Förbättrad föräldradialog 
o Förbättrade stödmöjligheter till föräldrar 

• Säkerställ säkerheten för elever, lärare och övrig skolpersonal 
o Regelbundna riskanalyser 
o Genomför nödvändiga åtgärder 
o Kris- och katastrofplaner 
o Övningar baserade på kris- och katastrofplaner 

Trygga och attraktiva boende- och friluftsområden 
• Säkerställ bra belysning och sikt på utsatta platser 
• Kontinuerlig inventering och utvärdering av otrygga områden, både större och mindre 

platser 
• Snabba åtgärder där otrygghet dyker upp 
• Belyst och tillgängligt promenadstråk längs älven och Gärdesbäcken 
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Genomtänkt och väl förberedd kris- och katastrofhantering 
• Värna och förbättra den kommunala självförsörjningsgraden av energi och livsmedel 
• Tydliggör och kommunicera civilförsvarets betydelse och arbete i kommunen 
• Arbeta för att upphandlingar skall kunna fungera också i händelse av kris- och katastrof 
• Katastrofplanerad el-, vatten och värme och livsmedelsförsörjning 
• Säkerställ översyn av tillgänglighet till kvalitetssäkrade skyddsrum i tätbebyggda områden 

Trygghet i nära relationer 
• Ingen ska behöva vara rädd för någon man är eller har haft en relation till 
• Säkra långsiktig finansiering av tjej- och kvinnojourer  

Uppnå riksgenomsnittet i tilldelningstid av LSS-boende 
• Kraftfullt lyft från nuvarande bottennivå i riket 

o Se över planläggning 
o Fler boendemöjligheter anpassat för vårdbehovet 
o Kortare handläggningstid 

En grön och hållbar tillväxt  
Teknikutveckling och digitalisering skapar nya möjligheter, vilket bidrar till en allt snabbare 
förändringstakt. Samtidigt behöver vi säkerställa att förändringen bidrar till ett grönare och över 
tid hållbart samhälle, för alla. 

Vi vill stimulera och bidra till att företag och medborgare kan få nytta och glädje av det som ny 
teknik ger. I ett sammanhållet samhälle är det viktigt att alla, efter sin egen förmåga, kan följa 
med i den utveckling som sker. 

Centerpartiet vill bland annat fokusera på; 
• Väl genomtänkt och rätt dimensionerad infrastruktur  
• Attraktiva och tillförlitliga alternativ för resande och pendling 
• Bra och stabila förutsättningar för distansarbete 
• Tillförlitlig och grön energiförsörjning 
• Bra förutsättningar för små och medelstora företag 

Väl genomtänkt och rätt dimensionerad infrastruktur  
• Bygg infrastruktur så att inte odlingsbar mark påverkas  
• Att inte bygga på produktiv åkermark 

Attraktiva och tillförlitliga alternativ för resande och pendling 
• Göra det ännu lättare att resa kollektivt, i stället för att ta bilen 
• Skapa trygga miljöer runt kollektivtrafiken 

Bra och stabila förutsättningar för distansarbete 
• Bygg ut den digitala infrastrukturen i hela kommunen 

Tillförlitlig och grön energiförsörjning 
• Solfångare på all nyproduktion, kommunal som privat 
• Utöka den förnybara energiproduktionen via bland annat vindkraft till havs och på land 
• Utred möjligheten till lokal energilagring 
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• Planerad övergång för kommunala fordon till eldrift, med säkerställd laddinfrastruktur 

Bra förutsättningar för små och medelstora företag 
• Utöka ambitionen att ge lokala producenter och tillverkare del i eller hela upphandlingar 
• Effektiv ärendehantering för företag och medborgare för snabba beslut och besked 

 

Näringsliv 
Ett framgångsrikt näringsliv utgör grunden för resurser till stora delar av den kommunala 
verksamheten med skola, vård och omsorg, boende och infrastruktur. 

Det är därför av stor vikt att Kungälv, med vårt fina läge och attraktiva områden för såväl boende – 
som fritid, också kan attrahera framgångsrika verksamheter att etablera sig i kommunen och också 
växa och utvecklas med nya arbetstillfällen som följd. 

Kommunikationen med kommunens alla företag behöver därför förbättras och en organisation för 
näringslivsfrågor tillskapas för att möta näringslivet och dess olika organ på en likvärdig nivå. 

Målsättning:  

Att Kungälvs kommun i Svenskt Näringslivs årliga mätning skall vara bland de 50 bästa kommunerna i 
landet. 

Att öka antalet arbetstillfällen i kommunen för att våra medborgare inte skall behöva ut i 
kommunikationsträngseln för att komma till jobbet. En vinst för såväl medborgaren -som miljön. 

 

Näringsliv-service 

Det är stort tryck på kommunens samhällsbyggnad och särskilt på utarbetandet av detaljplaner för 
byggnation av såväl bostäder som – verksamhetslokaler. Ett led i att minska tidsfördröjning är att 
arbeta med s.k. byggherrestyrd detaljplaneläggning där kommunen fortsatt har sin myndighetsroll 
men en stor del av ”grovarbetet” läggs ut på konsult.  

Målsättning 

Att antalet detaljplaner som beviljas möjligheten att processas som ”byggherrestyrd 
detaljplaneläggning” väsentligt utökas 
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Lärande och en meningsfull fritid, för hela Kungälvs bästa  
Lärandet är livslångt, men grunden läggs när vi är barn. I en allt mer föränderlig värld behöver den 
bas vi ger våra barn tjäna som en grund för lärande genom hela livet. Våra barn behöver en stabil 
startplatta för livet. 

Vi behöver en sund miljö för lärande, där trygghet och nyfikenhet stimulerar ökad kunskap. 
Grunden läggs när vi är barn, lärandet kommer fortsätta genom livet. En meningsfull och aktiv 
fritid är en möjliggörare för ett aktivt lärande. 

Centerpartiet vill bland annat fokusera på; 
• En skolmiljö för våra barns bästa, baserat på var och ens förutsättningar 
• En aktiv och meningsfull fritid, med fokus på våra barn, ungdomar och äldre/seniorer 
• En känsla av närhet och tillgänglighet till våra olika aktivitets-, sport- och fritidsområden 
• En arbetsmiljö som motiverar och stimulerar pedagoger 
• Eftergymnasialt lärande genom livet 

En skolmiljö för våra barns bästa, baserat på var och ens förutsättningar 
• En anpassad skolmiljö som ger förutsättningar för studier och aktivt lärande 

o Se barnen och deras behov 
o Individuellt anpassat studiestöd 

En aktiv och meningsfull fritid, med fokus på våra barn, ungdomar och äldre/seniorer 
• Stimulera elevers nyfikenhet på rätt nivå 
• Hitta och lyft fram kunskapsområden där en elev kan skina 
• Bredda fokus på aktiv fritid till att också inkludera t.ex. intresserade av dator- och rollspel 

En känsla av närhet och tillgänglighet till våra olika aktivitets-, sport- och fritidsområden 

En arbetsmiljö som motiverar och stimulerar pedagoger 
• Vi vill skapa en mycket högre grad av stabilitet i skolan för lärare och elever 

o Fasta vikarier, helst per skolhus 
o Tidigt stöd från specialpedagoger och kuratorer till behövande 
o Individuellt anpassad utbildning vid behov 
o En arbetsmiljö som motiverar och stimulerar pedagoger 
o Stimulera elevers nyfikenhet 

Eftergymnasialt lärande genom livet 
• Skapa förutsättningar för eftergymnasial eller högskoleutbildning inom kommunen 
• Utökad KY-utbildning inom kommunen 
• Aktivt arbete med att identifiera framtida behov och lösningar för att nå ut med kunskaper 
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Hemkänsla och 
framtidstro  Sverigedemokraternas ambition är att kombinera de bästa 
elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi 
betraktar oss som ett mittenalternativ- ett tredje block i svensk 
politik. När prioriteringar måste göras är det vår uppfattning att 
kärnverksamhet; skola, omsorg och brottsbekämpning ska 
prioriteras. Våra företrädare drivs av kärlek till Sverige och vår 
kommun. Vi eftersträvar ett demokratiskt, hållbart och tryggt 
Kungälv. Genom förstärkt fokus på grunduppdraget slår vi vakt om 
välfärdsgarantin och skapar ett Kungälv med hemkänsla och 
framtidstro.  
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Viktiga frågor 
Trygghet är inte bara att veta att du kan lita på välfärden när du 
behöver den, det är också att du känner dig trygg där du bor. På 
tio år har otryggheten ökat kraftigt. Varannan kvinna avstår att gå 
ut på grund av rädsla men tidigare majoritet sa nej till att införa 
ordningsvakter. Bostadskrisen har fått styrande politiker att 
använda dyra panikåtgärder, Kungälv känner bäst sina 
förutsättningar och ska ha rådighet över migrationstillväxten. 
Sverigedemokraterna vill att beslut ska genomsyras av vad som är 
bäst för vår stad och dem som bor här.  Vårt löfte tar sikte på 
människorna, platserna och detaljerna som är Kungälv – stabilitet 
och kvalité ska kännas för vanligt folk!  

   Kungälv prioriteras 
   Trygghetsprioritering  
  genom ordningsvakter, ökad belysning och           
        kamerabevakning, krafttag mot otrygghet i skolan  

   Motverka segregation 
        integration knyts till Sverige och svenska,  
        ökat prestationskrav, förturer slopas 
 

Budget 2023 
I våra ändringsförslag återfinns bland annat:  besparingskraven i 
skolan som slopas och särskilda satsningar görs på studier i mindre 
grupp även detta år fler elever ska nå gymnasie-behörighet.  
Trygghet prioriteras, elever ska inte oroas över våld och hot i 
skolan hot i skolan detta ska därför bevakas genom regelbundna 
rapporter till politiken. Elever ska skyddas från att utsättas för våld. 
En handlingsplan ska också tas fram för hur kommunen kan bidra 
till trygghet på otrygga platser och skärpt migrationspolitik. Vi gör 
fortsatt satsningar för att motverka hedersrelaterat och våld i nära 
relation, samt de reela insatserna för unga och äldre ska utökas, 
trygg omsorg ska vara tillgänglig genom hela livet!  
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Pålitlig omsorg 
Trygghet är att kunna lita på att samhället finns där när du 
behöver. Vår politiska välfärdsinriktning ställer mänskliga värden 
först, LSS- och olika omsorgsboende ska prioriteras framför 
omotiverade investeringar. I Kungälv ska trygg omsorg ska finnas 
tillgänglig genom hela livet. 

Individfokus i skola 
Med vår välfärdhetsprioritering vill vi nå kvalité och kontinuitet.  
Besparingskrav ska inte tumma på anställdas trygghet, invånarnas 
utbud eller barnens yta. Barn med stödbehov eller NPF ska inte 
exkluderas, utan rätt stöd, i rätt tid påverkas både betyget och 
måendet negativt, vi vill därför fortsatt rikta satsningar på 
kommunens grunduppdrag. Med reella satsningar på studier i 
mindre grupp kan fler lyckas i skolan!  

Kungälv, vackert och 
omsorgsfullt 
När styrande partier vill förtäta med höghus och betong har 
Sverigedemokraterna understrukit att politiken ska bejaka hur man 
bygger, vår närmiljö är viktig för hälsan. Vi vill se en utveckling som 
behåller småstadskänslan – där grönområde ger möjlighet till 
promenader, som tillsammans med kaféer, restauranger och 
handel gör staden levande. Vi ska vara varsamma om platserna 
och detaljerna som är Kungälv.  
Genom Sverigedemokraternas prioritering på underhåll kan vi vara 
rädda om våra byggnader och kroka arm med riktig hållbarhet. 
Miljöarbetet ska präglas av kretsloppstänkande och bidra med 
strukturella förutsättningar. Med en mer tillgänglig kollektivtrafik 
kan landsbygden leva och samtidigt kan belastningen på klimat 
och miljö minska. Andra miljövinster är närproducerade livsmedel. 
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Företag, jobb och 
ekonomi 
I Kungälv ska det ska vara enkelt att etablera sig och lätt att 
bedriva verksamhet, med ökat attraktivitet får kommunen fler 
arbetstillfällen och ökade intäkter. Inom kommunal verksamhet är 
det stor brist på personal, detta måste tas på högsta allvar. Vi vill 
nå kvalité och kontinuitet, i Kungälv ska man inte behöva oroas 
över kollegors kompetens, nedskärningar eller arbetsmiljö-
relaterade problem som följer.  
Investeringarna ligger på fortsatt hög nivå och dessutom flaggar 
förvaltningen om kommande investeringsbehov om bara några år 
och detta finns inte ens i planen än. Med höga investeringar finns 
stora orosmoln på himlen när det gäller ekonomin, dels så måste 
styrande partier använda tidigare avsättningar (20 mkr) och 
antagna exploateringsintäkter (45 mkr) för att ens nå ett 
nollresultat. Med sund tillväxt kan invånarnas pengar hanteras med 
ansvar och detta är en viktig del av vår förvaltarskapstanke.    
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Ändringsyrkande 2023 
Att fastställa de ekonomiska ramarna som presenteras i 

vårt ändringsförslag till budget 2023  

Att fastställa Sverigedemokraternas övriga 
ändringsyrkande  

Att  förvaltningen får i uppdrag att under verksamhetsår 
2023 genomföra effektiviseringskravet á 6,0 mkr 
verksamhet för nyanlända, genom att minska 
boendekostnader och anpassa personalbemanning  

Att uppdra sektorerna och Kommunstyrelsen att löpande 
redovisa den kommunala kostnaden som härrör 
mottagande av nyanlända och asylsökande 

Att tillföra sektor ’Trygghet o Stöd’ 0,7 mkr för att under 
verksamhetsåret 2023 arbeta med hälsofrämjande 
insatser för äldre  

Att  tillföra ’Trygghet och Stöd’ (krismottagningen) 0,7 
mkr för att under verksamhetsåret 2023 för att 
arbeta med hedersrelaterat och våld i nära relationer  

Att  tillföra sektor ’Trygghet o Stöd’ (utförandenheten) 0,7 
mkr för att intensifiera arbetet med tidigt, samlat 
stöd för unga NYTT 

Att kommunstyrelsen stryker det politiska uppdraget 
”Generella föräldrautbildningar” då kommunen redan 
erbjuder föräldrar detta 

Att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsen med reella hemmaplanslösningar 
exempelvis fler ungdomslägenheter, avlastning eller 
kommunalt stödboende UPPDATERAD 
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Att  tillföra sektor ’Bildning och lärande’ 4,0 mkr  

Att besparingskravet á 1,0 mkr sektor ’Bildning och 
lärande’ stryks  

Att  tillföra ’Bildning och lärande’ 3,0 mkr till verksamhet 
7-9  för att utöka antalet platser i mindre grupp för 
elever med särskilt behov 

Att förvaltningen utreder en modell som åsyftar ett 
införande av förberedelseskola för nyanlända i 
årskurs 4 - 9 så att ett tolkbehov inte påverkar 
undervisningen negativt NYTT 

 
Att förvaltningen uppdras att månadsvis redovisa 

incidentrapporter om hot och våld i skolorna till 
kommunstyrelsen NYTT 

 
Att förvaltningen uppdras återkomma med förslag om ett 

införande av kommunala skolväktare för att stärka 
tryggheten i skolan NYTT 

 
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med 

polisen ansöka om ordningsvakt enligt lag om 
ordningsvakt  

 
Att förvaltningen uppdras att ta fram en handlingsplan 

hur kommunen kan bidra till att göra resecentrum, 
Komarken, Hällebergsgatan och områdena 
däromkring tryggare NYTT 

 

Att  Kommunen lägger Gunnarsbergs bostadsrätter under 
verksamhetsår 2023 på entreprenad 

Att Kommunen lägger följande fastigheter under 
verksamhetsår 2023 på entreprenad, Enbostadshusen 
på ’Högbro 6’ (Färjevägen 1 & 3) 
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Att  tillföra 2,0 mkr till investerings- och underhållsbudget  

Att  tillföra sektor ’Samhälle och Utveckling’ 2,0 mkr för 
att påskynda arbetet med det eftersatta 
fastighetsunderhållet  

Att  ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till 
kommunfullmäktige med ett förslag som syftar till att 
framtida utdelningar från FÖRBO ska investeras i 
närmiljön av hyresbeståndet i Kungälvs kommun 

Att  förvaltningen månadsvis redovisar antalet tillgängliga 
lägenheter i det allmänna bostadsbeståndet och 
genomsnittlig kötid för att erhålla en lägenhet 

Att Kommunen endast tecknar tillfälliga bostadskontrakt 
med anvisade enligt Bosättningslagen under en 
maximal period om 24 månader 

Att Kommunen bestrider kommunplaceringar från 
Migrationsverket/Länsstyrelsen  
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-11-23
Sida 8 (19)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 312/2022

Programförklaring Kungälv 2030 strategiska mål, budgetdirektiv 2023-2026 
(Dnr KS2022/2336)
Kungälv 2030, Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna vill tillsammans ta hand 
om
Kungälv i ett samarbete fram till 2026 med en politik till 2030.

Kungälv 2030 med dess politiska ledning står liksom alla andra kommuner och regioner att 
hantera att det i Europa nu pågår ett fullskaligt krig i Europa med en lågkonjunktur med 
sjunkande intäkter och ökande utgifter.

Programförklaringen utgår från tidigare beslutad rambudget och budgetdirektiv,
men med justeringar utifrån den ombildade politiska majoriteten och val 2022.
De flesta uppdrag omhändertas i verksamhetsplan, andra uppdrag får hanteras i beredning
eller budgetprocess 2024. Politisk styrning utvecklas årligen genom budgetprocessen.

Förslag till beslut är att Programförklaring Kungälv 2030 antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Programförklaring Kungälv 2030
Finanspolitiskt ramverk 29 okt.
Programförklaring Kungälv 2030 strategiska mål, budgetdirektiv
KD Budgetdirektiv 2023
KD Rambudget 2023-2026
C – För Kungälvs bästa 2023-2026
SD – Ändringsbudget 2023

Yrkande 
Anders Holmensköld (M): Bifall till Programförklaring 2023. 
Gun-Marie Daun (KD): Bifall till Kristdemokraternas budgetdirektiv och rambudget. 
Ove Wiktorsson (C): Avslag på Anders Holmenskölds (M) yrkande. Bifall till Centerpartiets 
budgetdirektiv
Greger Plannthin (SD): Bifall till Sverigedemokraternas ändringsbudget.
Ancy Wahlgren (UP): Bifall till Ove Wiktorssons (C) yrkande.
Anna Vedin (M): Bifall till Anders Holmenskölds (M) yrkande. Avslag på övriga yrkanden.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
anta Anders Holmensköld (M) yrkande.

Omröstning begärs. Ordföranden utser Anders Holmensköld (M) yrkande till huvudförslag. 

Ordföranden ställer övriga yrkanden mot varandra för att utse motförslag och finner att 
kommunstyrelsen utser Ove Wiktorssons (C) förslag till motförslag till huvudförslaget.
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Omröstning kan verkställas.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Anders Holmenskölds (M) yrkande och 
Nej-röst för bifall till Ove Wiktorssons (C) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Anders Holmenskölds (M) yrkande och 3 nej-röster för Ove Wiktorssons 
(C) yrkande antar Kommunstyrelsen Anders Holmenskölds (M) yrkande. 5 ledamöter 
avstod.

Ledamot Ja Nej Avstår
Miguel Odhner (S) x
Anders Holmensköld (M) x
Elisabeth Mattsson (L) x
Gun-Marie Daun (KD) x
Martin Högstedt (UP) x
Ove Wiktorsson (C) x
Ancy Wahlgren (UP) x
Morgan Carlsson (SD) x
Pia Gillerstedt (S) x
Anna Vedin (M) x
Mats Frisell (S) x
William Hult (S) x
Erik Andreasson (V) x
Greger Plannthin (SD) x
Marcus Adiels (M) x

Summa: 7 3 5

Förslag till kommunfullmäktige

1. Programförklaring Kungälv 2030 antas.
__________
Samtliga närvarande ledamöter från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.
Samtliga närvarande ledamöter från Utvecklingspartiet reserverar sig mot beslutet.
Samtliga närvarande ledamöter från Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
Samtliga närvarande ledamöter från Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Samtliga närvarande ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Samtliga närvarande ledamöter från Liberalerna reserverar sig mot beslutet.
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§ 312/2022

Programförklaring Kungälv 2030 strategiska mål, budgetdirektiv 2023-2026 
(Dnr KS2022/2336)
Kungälv 2030, Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna vill tillsammans ta hand 
om
Kungälv i ett samarbete fram till 2026 med en politik till 2030.

Kungälv 2030 med dess politiska ledning står liksom alla andra kommuner och regioner att 
hantera att det i Europa nu pågår ett fullskaligt krig i Europa med en lågkonjunktur med 
sjunkande intäkter och ökande utgifter.

Programförklaringen utgår från tidigare beslutad rambudget och budgetdirektiv,
men med justeringar utifrån den ombildade politiska majoriteten och val 2022.
De flesta uppdrag omhändertas i verksamhetsplan, andra uppdrag får hanteras i beredning
eller budgetprocess 2024. Politisk styrning utvecklas årligen genom budgetprocessen.

Förslag till beslut är att Programförklaring Kungälv 2030 antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Programförklaring Kungälv 2030
Finanspolitiskt ramverk 29 okt.
Programförklaring Kungälv 2030 strategiska mål, budgetdirektiv
KD Budgetdirektiv 2023
KD Rambudget 2023-2026
C – För Kungälvs bästa 2023-2026
SD – Ändringsbudget 2023

Yrkande 
Anders Holmensköld (M): Bifall till Programförklaring 2023. 
Gun-Marie Daun (KD): Bifall till Kristdemokraternas budgetdirektiv och rambudget. 
Ove Wiktorsson (C): Avslag på Anders Holmenskölds (M) yrkande. Bifall till Centerpartiets 
budgetdirektiv
Greger Plannthin (SD): Bifall till Sverigedemokraternas ändringsbudget.
Ancy Wahlgren (UP): Bifall till Ove Wiktorssons (C) yrkande.
Anna Vedin (M): Bifall till Anders Holmenskölds (M) yrkande. Avslag på övriga yrkanden.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
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Budget 2023 – Förvaltningens verksamhetsplan (Dnr
KS2022/1866-2)

Sammanfattning

I föreliggande dokument redovisas Förvaltningens verksamhetsplan 2023.

Förvaltningens verksamhetsplan beskriver hur förvaltningen kommer att disponera den ekonomiska
ram som förvaltningen har till sitt förfogande för att uppnå de mål, uppdrag och riktlinjer som
presenteras i majoritetens programförklaring Kungälv 2030. I förvaltningens verksamhetsplan
presenteras också förutsättningar, arbetssätt och andra dokument som förvaltningen har att förhålla
sig till 2023.

De ekonomiska förutsättningarna har förändrats jämfört med den rambudget som
kommunfullmäktige fastställde i april. På uppdrag av den nya majoriteten föreslås en ny ram för
kommunstyrelsen. Den nya ramen uppgår till 3 234 Mkr för 2023.

Kommunstyrelsen föreslås beslut att fastställa Förvaltningens verksamhetsplan för 2023

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens nya ram 2023 till 3 234 Mkr, justerade strategiska
mål och resultatmål enligt majoritetens programförklaring Kungälv 2030 samt nyupplåning upp till
400 Mkr.

Juridisk bedömning

Budgeten har upprättats enlighet kapitel 11 ekonomisk förvaltning i kommunallagen.

Förvaltningens bedömning

Den politiska majoriteten Kungälv 2030 S-M-MP har arbetat fram en programförklaring med mål,
uppdrag och riktlinjer till kommundirektören

Förvaltningens verksamhetsplan beskriver hur förvaltningen inom de av
kommunfullmäktige beslutade ekonomiska ramarna planerar genomföra och följa upp
kommunstyrelsens resultatmål. Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov uppnås genom
långsiktighet och ett strukturerat arbete med styrning, ledning och uppföljning.

Taxor och avgifter
I budget 2023 ingår förändringar i taxor och avgifter för 2023. För taxor och avgifter som i sin
konstruktion har en indexuppräkning fattas inga särskilda årliga beslut så länge index följs. Övriga
taxor och avgifter som har förändringar utöver indexuppräkning tas upp som enskilda beslut med
tjänsteskrivelse. Taxor med särskilda beslut är VA-taxan samt Avfallstaxan.

Facklig samverkan har genomförts 2022-11-15. 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 i enlighet med
samverkansavtalet.
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Förvaltningen arbetar med MOVE – modell för verksamhetsstyrning som har sin utgångspunkt ifrån 
tillitsbaserad ledning och styrning. 

Förvaltningens uppföljning sker enligt modell för styrning i Kungälvs kommun – från demokrati till 
effekt och tillbaka. I förvaltningens verksamhetsplan redovisas hur och när uppföljningarna 
redovisas under året till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förvaltningen kommer att noga 
följa den ekonomiska utvecklingen. Avvikelse- och månadsrapportering tillsammans med 
handlingsplaner är nycklar för en ekonomi i balans och ett snabbt agerande.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Förvaltningens verksamhetsplan 2023 är förvaltningens svar på programförklaringen Kungälv 2030 
från den politiska majoriteten. Planen innehåller strategiska mål, resultatmål, direktiv och 
medföljande uppdrag.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Den verksamhet Kungälvs kommun bedriver är en viktig del för att nå målen i Agenda 2030.
Förvaltningens verksamhetsplan ger den övergripande inriktningen för arbetet som planeras
2023.
· Koppla gällande politiska mål och riktlinjer i Kungälvs kommun till AGENDA 2030
· Identifiera och följ upp relevanta mått och indikatorer kopplade till Agenda 2030
· Sammanställ och analysera resultatet av det arbete som pågår i Kungälvs kommun
· Föreslå insatser där analysen visar förbättringspotential eller goda resultat
· Redovisa resultat till kommunstyrelse och kommunfullmäktige i mars/april varje år i
samband med årsbokslut

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Dokumenten i budget 2023 utgår från majoritetens programförklaring 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Budgeten med dess målsättningar och ramar styr förvaltningens verksamhet och dess prioriteringar

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
I förvaltningens verksamhetsplan för 2023 beskrivs inriktningen och prioriteringarna för det 
personalpolitiska arbete som ska bedrivas i förvaltningen.

Ekonomisk bedömning
Majoritetens programförklaring Kungälv 2030 med dess målsättningar, ramar och uppdrag styr 
förvaltningens verksamhet och dess prioriteringar som presenteras i förvaltningens 
verksamhetsplan. 

Mot bakgrund av det ekonomiska läget har förvaltningen fått ett uppdrag att arbeta om 
förvaltningens verksamhetsplan enligt den nya programförklaringen och de nya ekonomiska 
förutsättningarna. 

Årets resultat enligt ny framtagen resultatbudget uppgår till 7 Mkr.
Kommunstyrelsens driftsram 2023 uppgår till 3 234 Mkr, exklusive 
exploateringsintäkter/realisationsresultat om 45 Mkr.
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Kommunens investerings- och driftsprogram beskrivs och beslutas om i egen tjänsteskrivelse.

2023 förväntas finnas behov av nyupplåning, både hos kommunen och i koncernens bolag. 
Kungälv energi investerar bland annat i byggnation av ett nytt fjärrvärmeverk. Kommunen har 
behov av att finansiera sitt Drift- och investeringsprogram. Förvaltningen har därför behov av en 
låneram för 2023 om 400 Mkr. Låneramen ska innehålla både kommunens och bolagens 
upplåningsbehov. Låneramen ska uppfattas som ett tak och får inte överskridas utan nya politiska 
beslut.

Förslag till beslut
1. Förvaltningens verksamhetsplan 2023 godkänns

Förslag till kommunfullmäktige

2. Fastställa kommunstyrelsens nya ram 2023 till 3 234 Mkr enligt majoritetens 
programförklaring Kungälv 2030.

3. Fastställa kommunfullmäktiges justerade strategiska mål samt kommunstyrelsens 
resultatmål.

4. Förvaltningens verksamhetsplan 2023 antecknas till protokollet
5. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande Finanspolicy,

antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2023
omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp
alternativt förfaller till betalning under 2022 samt göra nyupplåning upp till 400 Mkr

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag i enlighet med uppsiktsplikten att följa upp hur 
kommunens bolag medverkar till att kommunfullmäktiges strategiska mål samt god 
ekonomisk hushållning uppnås.

Haleh Lindqvist Pia Jakobsson
Kommundirektör Ekonomichef

Expedieras till: 

För kännedom till:
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1 Kommundirektörens kommentar till förvaltningens
verksamhetsplan

Förvaltningens verksamhetsplan bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker i nya
majoriteten och förvaltning. Planen syftar även till att öppna upp för dialog mellan
förvaltningen och de som verksamheten riktar sig till.

Osäkert ekonomiskt läge

Sviterna av pandemin och Rysslands krig mot Ukraina har bidragit till ett osäkert ekonomiskt
läge. Kungälvs kommuns goda ekonomi gav oss utrymme att hantera pandemin.

Förutsättningarna för 2023 har förändrats på ett sätt som påverkar kommunens ekonomi
negativt och gör prognoserna mer oförutsägbara än på många år.

Vi går mot ett mycket osäkert ekonomiskt läge 2023 och 2024. Höga energi- och matpriser
inom kommuns verksamheter samt höga pensionskostnader för medarbetare med anledning
av nya avtalet påverkar kommunens ekonomi. Med hög inflation och stigande räntor som
följd, i kombination med att utsikterna för tillväxt har dämpats.

Inflationen har stigit snabbt och är hög både i Sverige och omvärlden. I den senast
presenterade statistiken från SCB var inflationen för september 2022 10,8%. Sveriges
kommuner och regioners (SKR) senaste prognos som presenterades i oktober räknar SKR
med en inflation på 7,1% för 2023. För 2024 räknar man med en sjunkande inflation men
varnar för att vi får leva med bestående höga priser på många varor och tjänster.

Förutom att inflationen påverkar våra kostnader för framför allt energi, drivmedel och
livsmedel, ökar också våra pensionskostnader för 2023 och 2024. Dels har SKR och parterna
kommit överens om ett nytt pensionsavtal för alla kommun- och regionanställda, dels
påverkas även pensionsunderlaget av den högre inflationen. Totalt sett ökar kostnader med
ca 160 mkr från prognosen som rambudgeten för 2023 byggde på och den senast presenterade
prognosen i oktober 2022.

De senaste prognoserna visar att Sverige går in i en lågkonjunktur inom den närmaste tiden.
Arbetslösheten kommer att öka och ligga på cirka 8,5% 2023 till 2024. Konjunkturen kommer
att stärkas först 2025 enligt SKR:s prognoser.

Vi har också sett en brant ränteuppgång de senaste månaderna, huvudsakligen drivet av
Riksbankens höjda styrräntor. Fram till maj månad 2022 var styrräntan 0%. I oktober månad
är styrräntan 1,75% och ytterligare höjningar förväntas inom kommande halvåret.

Vi går mot ett mycket osäkert ekonomiskt läge 2023 och 2024. Höga energi- och matpriser
inom kommunens verksamheter, högre pensionskostnader för medarbetare med anledning av
nya avtalet och den höga inflationen påverkar kommunens ekonomi negativt. Med hög
inflation och stigande räntor som följd, i kombination med att utsikterna för tillväxten
dämpats är de ekonomiska förutsättningarna osäkrare än på länge.

I det här osäkra ekonomiska läget måste vi alla i förvaltningen och kommunkoncernen jobba
tillsammans och bidra till Kungälvs ekonomiska uthållighet. Vi ska tillsammans och
gemensamt ta ansvar för kommunens ekonomi, för både intäkter och kostnader. Nya
arbetssätt och gränsöverskridande operativt samarbete inom och mellan sektorerna och
verksamheterna är nyckeln för hållbar ekonomi och ger oss motståndskraft att möta framtida
konjunkturförändringar.
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Utvecklingsområden

För 2023 har utvecklingsområden via budgetdirektiv identifierats för kommunen som helhet.
Nedan redovisas hur förvaltningen ska åstadkomma önskad utveckling av de gemensamma
utvecklingsområdena.

Kvalitet och hållbar tillväxt

Förvaltningen har ett högt kvalitetsfokus och det arbetas strukturerat med utveckling och
ständiga förbättringar i många av våra verksamheter. FN:s globala hållbara mål för år 2030
ligger till grund för stor del av vår planering och utveckling.

För att vi ska ha rätt kvalitet i våra verksamheter och leverera rätt resultat måste vi:

Arbeta med effektiva processer.
Ha en rättssäker handläggning.
Tidiga, samordnade insatser för barn i utsatta situationer, arbetssätt för att arbeta
fokuserat med tidiga insatser måste tas fram, likaså samordnade insatser för barn i en
utsatt situation. Där är nyckeln samarbete mellan skola, socialtjänst, förebyggande
verksamheter, hälso- och sjukvård och polis för att minska risken för att utsatta unga
hamnar mellan stolarna.

Uppdragen ska genomföras genom samarbete och samordning av de resurser som finns i den
kommunala verksamheten och tillsammans med andra aktörer i kommunen.

Förvaltningen ska ha en inbyggd beredskap, förmåga och vilja, det vill säga robusthet att klara
framtida prövningar och snabba förändringar i omvärlden, nya ekonomiska och demografiska
förutsättningar, tillkomst av andra aktörer och utförare. Hela förvaltningen och sektorerna ska
ha både ett internt och externt hela-kommunperspektiv.

Utveckling av processer

Utvecklingen av kommunens systematiska kvalitetsarbete fortsätter genom kommunens
styrmodell. Ett fortsatt viktigt arbete är att ta fram och analysera nyckeltal för verksamheterna
och jämföra dem med andra kommuner som underlag för styrning och utveckling.

Arbetet med att utveckla ekonomi- och kvalitetsstyrning i syfte att förbättra uppföljning,
prognos, analyser och budget i verksamheternas ekonomi fortsätter under 2023. Detta gäller
även arbetet med investeringsplanering så som beslutsprocess, budgetering, uppföljning,
analyser och prognoser. Syftet är att få en tydligare styrning och ytterligare minska gapet
mellan budget och utfall - samt att snabbt kunna vidta åtgärder vid avvikelser.

Ur arbetsgivarperspektiv kan vi identifiera tre viktiga områden som måste hanteras;

I enlighet med Agenda 2030 och klimatmålet, energiförsörjning och robust
kommun. Kungälvs kommun har goda möjligheter att ta täten i det pågående
omställningsarbetet inom kommunen. Men för att kunna göra det behöver vi trygga
tillgången till fossilfri energi och hållbar kommun.
Kompetensförsörjning.  Att hitta rätt medarbetare har länge varit en stor utmaning för
många kommuner, regioner och företag. Förvaltningen arbetar intensivt med frågan,
nu med fokus på att få högskolorna att erbjuda fler kurser anpassade efter de
kompetensbehov kommuner, regioner och näringslivet behöver, samt för resurser till
yrkesutbildning för vuxna.
bidra till en tryggare och robust kommun.  Otryggheten i samhället drabbar alla,
såväl individer som företag. Genom nya kontakter och samarbeten kan vi tillsammans
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skapa en robust kommun och bättre framtid. Därför dialog mellan kommunens
verksamheter, polis, företag och civilsamhälle för att diskutera hur vi tillsammans kan
bidra till en tryggare kommun.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Kommunikation, dialog, service och bemötande är nycklar i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Kommunens kommunikation ska bidra till att invånare, näringslivet, föreningar och besökare
enkelt kan hitta information för att göra välinformerade val. Det ska vara enkelt att komma i
kontakt med Kungälvs kommun. Genom en nära dialog med kungälvsbor fångas behov upp
och löpande förbättringar kan genomföras. En god service och ett gott bemötande, som gärna
överträffar invånarnas, föreningar och företagens förväntningar, ska eftersträvas i kommunens
samtliga verksamheter. Invånarnas, föreningar och företagens ska uppleva att det alltid är
enkelt att ta och ha kontakt med Kungälvs kommun och att de får ett professionellt och
trevligt bemötande samt snabb återkoppling.

Det finns en tilltagande efterfrågan på information, delaktighet och insyn från kommunens
medborgare. Nyckeln till en framgångsrik transformation av den kommunala servicen ligger
sannolikt i att lyckas engagera de som bor och verkar i Kungälvs kommun och göra dem till
medskapare av sin egen service. Detta kommer kräva att kommunen vågar vara innovativ och
prova nya vägar.

Kommunen behöver ta vara på innovativa idéer för förbättringar och förändringar hos alla
medarbetare. För detta krävs nya arbetsformer och att skapa en medveten balans mellan de
fem styrdomänernas struktur:

1-Kulturen i organisationen

2-Ansvar

3-Värderingar

4-Kreativitet

5-Innovation

Genom tillit kan vi skapa redskap och processer som påverkar kultur och värderingar samt
bidrar till innovativt tänkande och till att hantera nutidens komplexitet och snabba rörelse.

Chefer och rektorer i Kungälvs kommun har, tillsammans med medarbetare, ledningsansvar
för verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö inom respektive ansvarsområde.

Verksamhetsplanen handlar om att styra verksamheten för att lyckas fullfölja det uppdrag som
kommunfullmäktige har beslutat om.

Tillsammans med medarbetare, invånare, näringslivet och föreningslivet kommer vi i
Kungälvs kommun att testa, utveckla och implementera nya lösningar, arbetssätt och tjänster
för en hållbar och omtänksam kommun. Om vi lyckas ta vara på kreativiteten och styrkan i så
väl vår förvaltning och våra medarbetare som hos invånare, näringslivet och föreningar, har vi
en bra chans att lösa de kommande utmaningarna vi har framför oss.

Kungälv oktober 2022

Haleh Lindqvist
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2 Inledning
Detta dokument är förvaltningens svar på majoritetens programförklaring. Svaret bygger på
de förutsättningar och uppdrag som den nya majoriteten "Kungälv 2030" gett i sin
programförklaring.

Förvaltningens verksamhetsplan är förvaltningens övergripande styrdokument och innehåller
kommunfullmäktiges strategiska mål och kommunstyrelsens resultatmål, budgetram för år
2023 fördelat per sektor samt Drift- och Investeringsprogram för åren 2023–2026.
Dokumentet ger vägledning för såväl förvaltning som kommunala bolag och samt det uppdrag
som myndighetsnämnderna fattar beslut om.

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer
och styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamheter. Kommunstyrelsen
förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut
genomförs. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor,
kommunens ekonomi och övergripande arbetsgivarfrågor.

Den politiska inriktningen tillsammans med beräkningar och bedömningar av villkor och
förutsättningar för verksamheten som ska bedrivas under mandatperioden skapar
förvaltningens verksamhetsplan. Planen beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att uppnå
de politiska målen, genomföra och följa upp verksamheten - det vill säga förvaltningens
åtagande.

Kommunens modell för verksamhetsstyrning utgår från de fyra perspektiven:

Vi har nöjda invånare, omsorgstagare, brukare, elever och kunder
Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat
Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens
Vi har ekonomi i balans

2.1 Kommunens bolagskoncern

Bolagen i Kungälvs kommuns bolagskoncern (AB Kongahälla, Bokab och Kungälv Energi,
inklusive respektive dotterbolag), ska erbjuda invånare och näringslivet en tillgänglighets- och
servicenivå som tillgodoser dagens krav och med en beredskap att möta morgondagens behov.
Alla som möter kommunens verksamhet, oavsett form, ska känna att de har samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Bolagsstyrelserna, i likhet med kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige och förvaltningsledningen, ansvarar för att driva en effektiv verksamhet
inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning, kommunfullmäktiges beslut, politiska mål,
bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar.
Styrmodellen för Kungälvs kommun säkerställer att kommunkoncernen uppfyller de politiska
målen och grunduppdragen, oavsett om verksamheten drivs i förvaltningsform eller i
bolagsform.

Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Kungälv och dess
invånare och medverka till utvecklingen av en hållbar kommun med avstamp i Agenda 2030,
samt bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål.
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3 Kommunens politiska styrmodell
Kommunens styrmodell bygger på mål- och resultatstyrning. Det innebär att fullmäktige
beslutar om strategiska mål och resultatmål som kommunkoncernen som helhet ska arbeta
med för att röra sig i riktning mot visionen.

Ett mål ska beskriva ett önskat läge som fullmäktige formulerar vid en viss tidpunkt, så att de
bidrar till att uppnå visionen. Målen ska peka ut de områden som är strategiskt viktigast att
arbeta med.

Målen bryts ned i satsningar, aktiviteter och mäts genom indikatorer. Målen ska fokusera på
resultat som behöver prioriteras i utvecklingsarbetet. Målen ska vara relevanta för den
organisatoriska nivå de formuleras för. Målstyrningen ska inriktas på politiskt beslutad
utveckling och förändringar.

Målen ska vara mätbara och möjliga att påverka samt sättas med en rimlig och tydlig
ambitionsnivå. Tydligt formulerade mål är en förutsättning för att kommunen ska kunna röra
sig i riktning mot visionen och komma framåt inom de strategiska målområdena.

De mål som beslutas kan antingen ha ett yttre eller ett inre fokus. Med yttre fokus menas att
målen fokuserar på invånarnas, föreningar, näringslivets behov eller på de resultat som ska
uppnås i relation till kommunens olika målgrupper. Med inre fokus menas att målen fokuserar
på politiskt prioriterade områden som behöver utvecklas inom organisationen för att möta
omvärldsfaktorer och/eller målgruppernas behov (exempelvis mål kopplade till
personalpolitik, utveckling eller ekonomi). Mål mäts med indikatorer (specifikationer av vad
som ska uppnås). Prioriteringen utgår från dels politiska uppdrag och de lagar som styr
uppdraget, dels kommunfullmäktiges styrande dokument. På verksamhets- och enhetsnivå
läggs aktiviteter för att uppnå målen.

3.1 Ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning

I den kommunala verksamheten ska det finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan politiken
och förvaltningen. Fördelningen arbetas fram i dialog mellan politiken och förvaltningen och
bygger på principen att de politiska företrädarna beslutar om vad som ska uppnås i
verksamheten och vilka mål som ska nås. Förvaltningens tjänstepersoner arbetar sedan fram
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strategier och aktiviteter för hur målen ska uppnås samt utarbetar underlag för politiska beslut.

3.2 Förvaltningens styrmodell

Förvaltningens verksamhetsstyrning innefattar den politiska viljan till utveckling, förändring
och förvaltningens verksamhetsstyrning med grunduppdraget, kvalitet och utveckling i fokus.
Budgeten är en grundläggande förutsättning för hela den kommunala verksamheten. Vision,
värderingar, mål, lagstiftning, uppföljningar, internkontroll, styrdokument och ekonomiska
ramar dvs budget är överordnade i styrningen.

Tillitsbaserad ledning och styrning i Kungälvs kommun är en del av verksamhetsstyrning och
ledning och handlar om viljan och förmågan att ta vara på allas kunskap och kompetens och
att sätta invånaren, omsorgstagaren, brukaren, den vi är till för, i centrum för
välfärdstjänsterna.

Tillitsbaserad styrning och ledning handlar också om att våga skapa relationer över
organisationsgränser för att kunna möta behov utifrån de förutsättningar som finns. För att
möta behoven hos de vi finns till för, utgår vi från att samverkan och samarbete ger bättre
förutsättningar för värdeskapande.

Tillitsdialoger mellan sektorer/stabsenheter, chefer och medarbetare och mellan
sektorer/stabsenheter och bolag är en tillitsdialogform för att tjänstepersoner i tidigt skede ska
kunna fånga upp utmaningar eller möjligheter. Formen samt innehållet för dessa tillitsdialoger
definieras av respektive sektor och stabsenhet.

Systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsledningssystem tar sin utgångspunkt i hur verksamheten bedrivs och ska säkerställa
att förvaltningen utvecklar tjänster av god kvalitet och med hög produktivitet, dvs. hög
effektivitet.

3.3 Tillitbaserad ledning och styrning

Den inslagna vägen med att inkorporera styrmodell till en tillitsbaserad metod kommer att
fortsätta även under 2023, vi är fortfarande bara i början av detta skifte men kan redan se att
kunskapen för kommunens olika verksamheter stärks. Trots att vi på intet sätt har nått hela
organisationen med denna förändring ännu så är det viktigt att vi inte glömmer bort
invånarperspektivet. För att tillitsbaserad styrning skall fungera till fullo måste vi också
inkludera åsikterna från dem vi är till för.

I bland annat Sunt arbetslivs undersökning av friskfaktorer i arbetslivet samt under
Coronapandemin har det nära och aktiva ledarskapet lyfts som väsentligt.

”Tillit innebär inte att medarbetaren fritt kan välja vad hen ska arbeta med – utan bygger
på samarbete inom tydliga ramar, med tydliga mål och mandat.

Tillitsbaserad styrning förutsätter en förskjutning av fokus från traditionell, formell
styrning till en starkare betoning på kultur och ledarskap."

Utgångspunkten i Move (modell för verksamhetsstyrning) är den enskilda enhetens behov av
styrning och chefens roll i styrningen.

Inför 2023 ska samtliga chefer tillsammans med medarbetarna arbeta med sin enhets
verksamhetsplan. Planen görs enligt en gemensam struktur och med ett innehåll som är
specifikt för varje verksamhet.

Grunduppdrag  - vad är vår uppgift och vilken statlig och kommunal styrning påverkar
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verksamheten

Viktigaste kvalitetsfaktorer - Beskriver kännetecken för bra kvalitet i vårt grunduppdrag dvs
målgrupper, processer, medarbetare och ekonomi.

Fokusområden  - med utgångspunkt från en nulägesanalys och grunduppdraget, vad behöver
verksamheten utveckla förbättra och förändra.

Budget  - Hur använder vi de resurser som är tilldelade på bästa sätt, för att lösa
grunduppdraget.

Modellen skapar förutsättningar för  horisontell styrning  på respektive nivå - enhet,
verksamhet, sektor och förvaltning. Verksamhetsplanen ger ett underlag för uppföljning och
dialog mellan chef och överordnad chef om kvalitet och resultat i verksamheten -  vertikal
styrning.
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Handlingsutrymme i styrningen innebär att varje organisatorisk nivå själv har befogenhet och
ansvar att genomföra hela planerings- och uppföljningsarbetet processorienterat, baserat på
det egna uppdraget och förutsättningarna (definieras i både den statliga och kommunala
styrningen).

Styrningen kvalitetssäkras genom dialog vilket innebär kontinuerliga, systematiska och
strukturerade samtal om vision, mål, strategier, förhållningssätt, planer och resultat samt
kvalitet i syfte att skapa gemensamma bilder, förståelse, goda relationer, tillit och kontroll.

3.4 Kommunens vision och värdegrund

Kungälvs kommuns vision har tagits fram genom dialog på alla medborgarstämmor, på
ungdomsfullmäktige och tillsammans med representanter från samtliga program på Mimers
Hus gymnasium, men även näringslivet.

Visionen är den gemensamma utgångspunkten för hur Kungälvs kommun ska utvecklas för
att vara en attraktiv kommun att bo, verka i och besöka. Visionen ska genomsyra alla
kommunens mål och verksamheter samt ska ge vägledning vid beslut. Demokrati är ett
övergripande perspektiv för hela visionen och kommunens arbete framöver. Kungälvs vision
består av följande:

Välfärd och trygghet

Vi är en kommun där alla människor möts – med omsorg, trygghet och respekt.

Kunskapskommun och utveckling

Vi är en kommun där alla människor växer och utvecklas – genom livslångt lärande och
kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande och låg arbetslöshet.

Upplevelsekommunen

Vi har en atmosfär som ger livslust – genom idrott, kultur, historia och aktivitet, gemenskap
och livskvalitet.

Värdegrund

Vår vision om kommunen bygger på demokratiska värden. Alla Kungälvsbor ska ha
möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Kungälv har alla
människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt.

Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter
och skyldigheter. Kungälvs kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar utifrån Agenda
2030. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
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3.5 Förvaltningens förhållningssätt till vision och värdegrund

Kungälvs kommun ska erbjuda invånare, omsorgstagare, brukare, medborgarna, näringslivet
och ideella organisationer en tillgänglighets- och servicenivå som tillgodoser dagens krav och
med en beredskap att möta morgondagens behov genom att:

Lyssna

Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i förvaltningen, Kungälv och i världen utanför.
Öppenheten gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.

Lära

Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna, och ha dialog. Vårt lärande driver
utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar och
lösningar och följer goda exempel.

Leda

Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi
verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra
olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

Kommunens organisation ska ge goda förutsättningar för invånare, omsorgstagare, brukare,
medborgare, näringslivet och ideella organisationer till engagemang, delaktighet och
gemensamt ansvarstagande i samhällsutvecklingen.

Kungälvs kommuns organisation ska föra in sociala erfarenheter och analyser i
samhällsplaneringen så att den sociala dimensionen balanserar de ekologiska och ekonomiska
dimensionerna. Ett särskilt viktigt delmål är att minska de socioekonomiska skillnaderna i
kommunen. Social och ekonomisk hållbarhet ska gå hand i hand.

Förvaltningen ska ha en inbyggd beredskap, förmåga och vilja, det vill säga robusthet, att
klara framtida prövningar och snabba förändringar i omvärlden, nya ekonomiska och
demografiska förutsättningar, tillkomst av andra aktörer och utförare. Hela förvaltningen och
sektorerna ska ha både ett internt och ett hela-kommun-perspektiv i sitt agerande. Med det nya
arbetssättet ökar möjligheterna till en helhetssyn inom kommunen. Dessutom minskar risken
för ett ”stuprörstänkande” inom förvaltningen och sektorerna.
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4 Förvaltningens uppdrag

4.1 Utgångspunkter

Kungälvs kommuns verksamhetsplan är i sin helhet inriktad på att skapa ett hållbart samhälle.
Grunden är Agenda 2030 och de tre hållbarhetsdimensioner; social, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet. Dessa är ömsesidigt beroende av varandra. Samverkan för att nå målen går tvärs
genom förvaltningen.

Förutsättningar för att jobba mot kommunfullmäktiges strategiska och kommunstyrelsens
resultatmål är:

God ekonomisk hushållning - enligt kommunfullmäktiges definition
Hållbar personalförsörjning - personalområdets viktigaste utmaning är att attrahera,
utveckla och behålla medarbetare.
Stärka chefers och rektorers organisatoriska förutsättningar och möjligheter att leda i
förändring
Skapa förutsättningar för hälsosamma arbetsplatser
Initiera och implementera nya digitala arbetssätt i hela kommunkoncernen och alla
sektorer
Fokus på Agenda 2030 och ett långsiktigt klimat- och hållbarhetsarbete

4.2 Medborgar-, medarbetar-, omsorgstagare-, invånare- och
kundfokus

Alla kommunens verksamheter ska präglas av ett tydligt kommuninvånarperspektiv med god
tillgänglighet och stark känsla för service och leverans av välfärdstjänster.

Fokus ligger på behoven hos mottagarna och på verksamhetens uppdrag
Förmåga och engagemang hos medborgare, medarbetare och näringsliv ska tas tillvara
Medarbetare, chefer och rektorer ska ges utökat ansvar och handlingsutrymme
Helhetssyn, kvalitetssäkring och ansvar ska uppmuntras

4.3 Förändrat och digitalt arbetssätt nödvändigt för långsiktigt
hållbart arbete

Ett steg i detta arbete är att se över våra arbetssätt och arbetsprocesser. Syftet är att ge
förutsättningar för större tydlighet och för högre effektivitet och därmed ökad kvalitet till
nytta för medborgarna jämfört med dagens arbetssätt.

Begreppet  ökad kvalitet omfattar både bättre beslutsunderlag till förtroendevalda och ökad
nytta för invånarna, omsorgstagare, brukare, medborgarna, näringslivet och ideella
organisationer genom att erbjuda en tillgänglighets- och servicenivå som tillgodoser dagens
krav och med en beredskap att möta morgondagens behov.

Förvaltningsledningen har tillsammans med verksamhets- och enhetschefer genomfört en
övergripande inventering av den nuvarande organisationen och dess arbetssätt. En slutsats är
att förutsättningarna för ledning och styrning kan utvecklas. Ett steg för att komma till rätta
med detta är samordning av resurserna som ger möjlighet till gemensam syn på, och
gemensamt arbetssätt för, ledning-styrning och ansvar på övergripande sektornivå.
Beskrivningar av chefens roll har tagits fram under ledardagar. Arbetet sker parallellt inom de
fem styrdomänerna (kultur, ansvar, värderingar, kreativitet och innovation) vilka har bäring
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på varandra. Arbetet kopplas ihop med förvaltningens verksamhetsutveckling samt Kungälvs
kommuns arbetsgivarpolicy och arbetsmiljöarbete, bland annat Sunt arbetsliv. Det aktiva,
verksamhetsnära och löpande HR-arbetet samt arbetet inom ramen för fokusområdena präglas
av värdegrundsfrågor och förhållningssätt samt förvaltningens värdegrund. Effektivisering av
de administrativa stödprocesserna genom bland annat digitalisering och nya IT-stöd planeras.

Under 2023 är planen att fortsatt tydliggöra chefers och rektorers uppdrag och förutsättningar
samt roller och ansvar.

Arbetsmiljöutbildningen Sunt arbetsliv med friskfaktorer inom arbetsmiljöområdet för chefer,
rektorer och skyddsombud kommer att fortsätta och utvecklas under 2023. Andra områden
som kommer att belysas är erfarenheter från rehabiliteringsprocessen samt hantering och
rapportering av arbetsskador och tillbud.

4.4 Trygghet och säkerhetsarbete

Trygghets- och säkerhetsarbetet fortsätter under 2023 i enlighet med de mål som anges i
kommunens trygghets- och säkerhetsprogram. Fokusområdena som finns i programmet:
Förebygga olyckor, trygghet och säkerhet i offentlig miljö, skapa motståndskraft och
krishanteringsförmåga, bygga en god informationssäkerhet samt förebygga droganvändning
bland barn och unga.

Inför den nya mandatperioden så ska en ny Risk- och sårbarhetsanalys för kommunen och
dess verksamheter tas fram och antas under 2023. Därtill kopplade styrdokument ska också
upprättas.

Arbetet med kamerabevakning kommer att vidareutvecklas under 2023, utöver de som redan
finns.

Ett kommunalt beredskapslager ska under 2023 implementeras för att höja
krisberedskapsförmågan och kommunens förmåga att stå emot framtida samhällskriser.
Särskilt fokus kommer att ägnas åt så kallade trygghetspunkter i kommunen.

4.5 God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten ska bedrivas
kostnadseffektivt och ändamålsenligt samt att varje generation ska bära kostnaden för den
service den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller
åtaganden.

Kommunfullmäktiges tolkning av God ekonomisk hushållning:

God ekonomisk hushållning råder då verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och
ekonomiskt hållbart sätt. Såväl de finansiella målen som verksamhetsmålen är huvudsakligen
uppfyllda och kommunens grunduppdrag bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att följa de finansiella målen och reagera och
agera om de riskerar att inte uppnås. Kommunstyrelsen följer löpande upp verksamheterna i
sektorerna, myndighetsnämnder och bolag, främst genom månadsrapportering, men också i
delårs- och årsbokslut där rapportering sker till kommunfullmäktige. Uppföljningen genom
månadsrapportering och delårs-och årsbokslut skall utgöra grunden för beslut om ändrade
mål, uppdrag och ekonomiska förutsättningar. Därmed kommer uppföljningen även att ligga
till grund för kommande beslut om verksamhetsplanen. Planerings- och
uppföljningsprocessen ska således ses som en löpande process.
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4.6 Kommunfullmäktiges finansiella mål

Indikator Beskrivning
Målvärde

2023

4 procent
överskott av
skatteintäkter och
generella
statsbidrag.

Överskottet beräknas som kommunens intäkter minus dess kostnader.
Kommunallagen ställer krav på att kommunens intäkter skall överstiga
dess kostnader, alltså att kommunen visar ett överskott.

Kommunen behöver generera ett stabilt driftöverskott för att finansiera
viktiga investeringar i kärnverksamheten och kunna utveckla
verksamheten. Ett stabilt driftöverskott krävs också för att ta höjd för och
kunna hantera kommande räntehöjningar.

Kommunen skall uppnå ett överskott på 4 % av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Driftramar och överskott för varje enskilt år anges i
den budgeterade resultaträkningen och beslutas för varje budgetår.

Inför 2023 kommer det att göras ett avsiktligt avsteg från målet om 4
procent på grund av de rådande ekonomiska förutsättningarna.

Soliditeten ska
öka (Kommunen)

Soliditet är det finansiella nyckeltal som anger hur stor andel av
tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte
är finansierade med eget kapital finansieras med lån.

Vi går nu in i en period då pensionsskulden kommer att minska långsamt
med anledning av att vi amorterar på ansvarsförbindelsen. För att
bibehålla en god betalningsförmåga och inte ersätta pensionsskuld med
låneskuld behöver soliditeten samtidigt öka. Genom bättre finanser och
goda överskott kan vår egenfinansiering öka och därmed ökar
soliditeten.

23,6%

Investeringarnas
självfinansierings-
grad skall vara
60 % eller högre

Investeringarnas självfinansieringsgrad är den andel av investeringarna
som finansieras av kassaflödet från den egna verksamheten.
Resterande investeringar måste lånefinansieras. Upplåningen
tillsammans med tillgängliga överskott sätter begränsningar för
möjligheterna att investera.

Kungälvs kommun har idag en hög låneskuld och under ramperioden
förväntas investeringstakten vara fortsatt hög. En god självfinansiering
av investeringarna är nödvändig för att begränsa kommunens upplåning.

60%

Koncernen skall
ha en lönsamhet
som motsvarar en
avkastning på
minst 4 % av totalt
kapital

Koncernen skall långsiktigt kunna finansiera sin verksamhet och sina
investeringar med egna medel. Det operativa kassaflödet ska vara
positivt, sett över en investeringscykel

4%

Koncernen skall
ha en soliditet på
30 - 35 %

Soliditet är det finansiella nyckeltal som anger hur stor andel av
tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte
är finansierade med eget kapital finansieras med lån.

30%

Koncernen skall
lämna en
utdelning på 30%
av koncernens
resultat

Koncernen skall lämna en utdelning på 30% av koncernens resultat,
under förutsättning att nyckeltalet för soliditet är uppfyllt. Med resultat
avses koncernens resultat efter finansiella poster enligt
årsredovisningen. Koncernens skatt skall räknas av från utdelningen
innan utdelningsbeloppet räknas fram.

30%

4.7 Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter

Den kommunala sektorn står inför ett växande åtagande gentemot befolkningen och därmed
en högre kostnadsutveckling under flera år framöver.

Kungälvs kommun, liksom övriga kommuner, står inför en situation där befolkningen växer.
Både äldre och barn i förskole- och skolålder ökar, vilket innebär att behovet av kommunala
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tjänster inom framför allt vård och omsorg, LSS, förskola och skola ökar. Detta, tillsammans
med relativt stora pensionsavgångar, får till följd att kommunsektorn får allt högre kostnader.
Det är unga och äldre som svarar för merparten av kommunernas kostnader, drygt 80 procent
av totalkostnaden. Skatteintäkterna kommer inte att öka i motsvarande omfattning som
kostnaderna eftersom antalet arbetade timmar i landet inte blir tillräckligt många.

Kungälv kommer därför att bygga budgeten för 2023 och flerårsplanen utifrån några
antaganden och grundförutsättningar, vilka beskrivs nedan.

4.8 Effektiv strategisk lokalförsörjning

I takt med att Kungälv växer ökar efterfrågan på lokaler, anläggningar och bostäder för
kommunalt finansierade verksamheter. Dessutom finns ett stort behov av att säkerställa att det
befintliga beståndet utvecklas på ett hållbart sätt och bibehåller en god standard. Utifrån de
kommunala verksamheternas behov och rådande ekonomiska förutsättningar, utvecklas
lokalförsörjningsarbetet kontinuerligt.

En lokalförsörjningsplan säkerställer en strategisk och långsiktigt hållbar lokalförsörjning där
prioritering och planering sker utifrån ett helhetsperspektiv. Under de senaste åren har planer
och processer utvecklats. Strategier för kommunens fastighetsägande och lokaluthyrning ska
tas fram. För att skapa bättre planeringsförutsättningar ska de bostadsprognoser och
befolkningsprognoser som ligger till grund för den strategiska lokalförsörjningen fortsätta att
utvecklas. Lokalförsörjningsplanen som årligen revideras och omfattar såväl nyproducerade
lokaler som effektiviseringar i befintligt bestånd. Arbetet ska även skapa goda förutsättningar
att tillsammans med privata aktörer kunna bidra till utvecklingen av den offentliga servicen.

Fristående aktörers behov och planer på etablering ska synkroniseras med de övergripande
lokalförsörjningsplanerna och kopplingen till kommunens investeringsprogram behöver även
fortsättningsvis stärkas och utvecklas för att ge bättre underlag för prioriteringar och
kommunövergripande överväganden över helheten.

4.9 Verksamhetsutveckling, demografi och digitalisering

Skillnaderna mellan generationer i dagens samhälle behöver bemötas i både
verksamhetsutveckling och i hur verksamheter kommuniceras. Digitaliseringen påverkar
förutsättningarna för kommunikation och information, handläggningsprocesser, boknings-
och betalsystem, andra e-tjänster och verksamhetssystem av olika slag. Kommunen behöver
vara närvarande i digitala kanaler för att leva upp till invånarnas förväntningar på service och
bemötande. Behovet av öppna och tillgängliga mötesplatser för alla ökar, vilket är viktigt och
kommer att skapa förutsättningar för att jobba aktivt med social hållbarhet.

4.10 Digitaliseringens möjligheter inom förvaltningen och
kommunkoncernen

Kungälvs kommun ska använda digitaliseringen för att effektivisera och utveckla kommunens
verksamheter och samtidigt skapa service och tjänster för invånare, föreningar och företagare.
I utvecklingsarbetet är det alltid invånarnas, föreningar och företagarnas behov som är i fokus
och utvecklingen av fler digitala tjänster ska fortsätta inom ramen för en sammanhållen e-
tjänsteplattform. Kommunens digitala kommunikation kring driftstörningar och
trafikinformation ska förbättras för att möta behovet av snabb och lättillgänglig information.

En förutsättning för att digitaliseringens möjligheter ska kunna tas tillvara är att
informationssäkerhetsarbetet fortsätter och förstärks i nära samarbete med SOLTAK AB och
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dess övriga ägarkommuner. Informationssäkerhetsarbetet är viktigt ur ett
beredskapsperspektiv men också som led i att säkerställa att integritetskänslig information
hanteras på ett betryggande sätt. Under 2023 ska informationssäkerheten utvecklas ytterligare
genom förbättrade metoder, ökad kunskap och utveckling av dokumentation, användarrutiner
och system. Utvecklingen av kommunens digitala arbetsplats ska fortsätta med införande av
säkra lösningar för kommunikation av känsliga uppgifter samt säkra digitala
mötesapplikationer för alla verksamheter.
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5 Förvaltningens utmaningar
Balansen mellan god kvalitet och kostnadseffektivitet är svår och kräver ständig utveckling
och utvärdering. Att jämföra sig med andra kommuner är ett viktigt verktyg för att nå rätt
kvalitet och hushållning. Arbete måste göras på verksamhets- och enhetsnivå.

5.1 Anställda i förhållande till invånare

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs. Personalkostnaden är också den största
kostnaden. Det är därför av största vikt att behålla och attrahera professionella medarbetare
och att arbeta för god arbetsmiljö och skapa effektiva arbetsprocesser.

Personal- och befolkningsutveckling ny bild från 2021

Figurförklaring: Kommunanställda läses av via vänster axel, befolkningsutveckling läses av
via höger axel. Personalsiffror redovisas per 1/11. Svart linje visar utvecklingen av antalet
anställda, blå linje visar utveckling av antalet årsarbetare och orange
befolkningsutvecklingen.

Kommentar: Bilden visar att ökningstakten för antalet anställda och årsarbetare har varit
högre än ökningen av antalet invånare i kommunen fram till 2017. Under 2018 har trenden
brutits, antalet anställda och årsarbetare minskar eller ökar något samtidigt som antalet
invånare fortsätter att öka.

Att antalet årsarbetare ökar något samtidigt som antalet anställd varit i princip oförändrat de
senaste 3 åren är ett tecken på att andelen heltider ökar.

5.2 Förutsättningar för Kungälvs kommun

Förvaltningen bedömer att kommunen, trots utmaningar som vi delar med övriga
kommunsverige, har en fortsatt stabil ekonomisk grund. De senaste åren har den ekonomiska
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utvecklingen i kommunen varit positiv.

Programförklaringen från den nya majoriteten för Kungälv bygger på att kommunen under
mandatperioden ska planera och budgetera för ett resultat som uppgår till 4 procent av skatter
och statsbidrag. Detta för att bevara Kungälvs kommuns goda ekonomiska ställning och för
att kunna möta kommunens investeringsbehov. 2023 kommer det att göras ett avsiktligt
avsteg från målet om 4 procent på grund av de rådande ekonomiska förutsättningarna.

Kungälv har lyckats i sin målmedvetna och långsiktiga strävan att ha en god ekonomi.

Investeringsutrymmet 2023 till 2026, med utblick 2026-2030

Kungälv växer och vi fortsätter med omfattande investeringar inom välfärden och
utvecklingen av den smarta och hållbara kommunen. Vi har ett ansvar gentemot kommande
generationer att säkerställa att kommunen växer hållbart, såväl ekonomiskt som socialt och
ekologiskt.

5.3 Utmaningar för staben och sektorerna 2023

Vi går en utmanande tid till mötes. Vårt uppdrag som kommun är omfattande och den
kommunala ekonomin och behoven är svårprognostiserade. Men vi behöver trots det sträva
framåt och uppåt tillsammans.

Andelen unga och äldre blir allt fler

Fler barn och äldre kräver fler/större skolor, förskolor och äldre och LSS-boenden.

Den snabba utvecklingen med många barn och elever och försenade byggprojekt gör det svårt
med kommunens resursplanering och bidrar till ökad arbetsbelastning för våra medarbetare
och ökade kostnader.

En växande kommun

Samhällsplaneringsprocessen och upphandlingar tar längre tid än tillväxttakten
(volymförändringen).

Invånare och företag kräver högre tillgänglighet till den kommunala servicen. Hur
påverkar utmaningen/möjligheten?

Kraven på snabbare handläggning och kommunikation kan leda till att vi måste investera i ny
teknik och nya kompetenser. Kraven kommer att öka och därmed kommer initialt även
investeringskostnaderna att öka.

En ökad digitalisering ställer krav på flexibilitet och vilja att förändra. Ny teknik kan
innebära förändringar i kompetenser och personalvolym.

Ökad belastning på IT/digitala-service och kundcenter. Resurser krävs för att höja
kompetensen hos medarbetare, invånare och kunder. Investeringar i ny teknik blir avgörande.

Kunskap – en nyckeltillgång

Vi måste frigöra resurser för att kunna jobba med ständig fortbildning och
kompetensutvecklingsinsatser. Kräver resurser i form av tid och ökade utvecklings- och
personalkostnader.

Ökad robusthet och säkerhetstänk

Extrema händelser i vår omvärld där verksamheten och infrastrukturen störs, såsom krig,
pandemin, skred, stormar och översvämningar kräver ökad samordning och bättre stöd inom
förvaltningen från de olika professionerna.
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Stabens utmaningar

Digitalisering tillsammans med Soltakskommunerna. Treserva och Public in i E-arkivet senast
2023

Arenaprojektet
Kompetensförsörjning
Kompetensutveckling och fortbildning
Minska sjukfrånvaro
Sunt arbetslivs friskfaktorer
Rätt till heltid möjlighet till deltid
Systematiskt arbetsmiljöarbete samt arbete med sunt arbetsliv och friskfaktorer
Löneprocessen
Fortsatt arbete med ledarskapet via tillitbaserade ledning och styrning
Ökade myndighetskrav såsom plan för krisberedskap, plan för civilt försvar mm
Arbeta med trygghet och brottsförebyggande
Risk- och sårbarhetsanalyser
Agenda 2030 och klimat

Sektor Bildning och Lärandes utmaningar

Höja elevernas kunskapsresultat i grundskolan
Fler elever som genomför gymnasiet på 3 år
Elevernas upplevelse av trygghet ska öka
Barnantal och lokalkapacitet
Gymnasiets framtida inriktning
Distansundervisning
APL (Arbetsplatsförlagt lärande)
Digitalisering
Kompetensförsörjning och fortbildning
Minska sjukfrånvaro
Sunt arbetslivs friskfaktorer
Ökat antal barn och elever
Heltidsresan
Risk- och sårbarhetsanalyser
Agenda 2030 och klimat

Sektor Trygghet och stöds utmaningar

Köpt vård och boende (vuxna/barn)
Brist på utbildad arbetskraft för vissa verksamheter
Boendebrist på särskilda boenden och LSS-boenden under byggnationer)
Kompetensförsörjning och fortbildning
Ökat antal av omsorgstagare och brukare
Lokalisering av verksamheterna
Minska sjukfrånvaro
Sunt arbetslivs friskfaktorer
Digitalisering
Heltidsresan
Risk- och sårbarhetsanalyser
Agenda 2030 och klimat
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Sektor Samhälle och utvecklingens utmaningar

Kontinuitetshantering (kris & säkerhet)
Öka de klimatsmarta måltiderna
Fastighetsunderhållet
Arbeta om internhyressystemet
Upphandling och utbyggnad av överföringsledningar
Kompetensförsörjning och fortbildning
Sunt arbetslivs friskfaktorer
Minska sjukfrånvaro
Digitalisering
Heltidsresan
Risk- och sårbarhetsanalyser
Agenda 2030 och klimat

5.4 Stabens och sektorernas grunduppdrag och
verksamhetsidé

Inom ramen för Modell för verksamhetsstyrning - Move har förvaltningen arbetet med att
förtydliga grunduppdrag och verksamhetsidé för sektorer, stab, verksamheter och enheter.

Grunduppdrag besvarar frågan  vad är vår uppgift och vilken statlig och kommunal styrning
påverkar verksamheten?

I stabens och sektorernas grunduppdrag beskrivs verksamhetsidé, lagstiftning, viktiga
styrdokument, målgrupper, politisk vision, mål och uppdrag som påverkar verksamheten.
Grunduppdraget väver samman den statliga och kommunala styrningen.

Verksamhetsidén är en sammanfattning av huvudsakliga uppgifter och vilka målgrupper
verksamheten riktar sig mot.

5.4.1 Staben

Staben arbetar bland annat utifrån kommunallagen, arkivlagen, GDPR, arbetsmiljölagen och
samverkansavtalet.

5.4.1.1 Verksamhetsidé

Stabsenheterna skapar bättre förutsättningar för våra chefer att ta ansvar för sitt uppdrag,
stärker och ger förvaltningen stöd och rådgivning inom stabsenheternas kompetenser.
Stabsenheterna driver och utvecklar processer så att kommunens verksamheter kan ge
medborgaren, näringslivet och organisationer den service som de har rätt till med god kvalité.

Staben stödjer också förtroendevalda i arbetet med kommunens inriktningar,
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål för styrning och resultat.

5.4.2 Bildning och lärande

Sektor Bildning och lärande arbetar utifrån skollagen tillsammans med läroplanerna och
förordningar för respektive skolformer. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen och
integrationsverksamheten av till exempel bosättningslagen. Arbetsmarknadsverksamheten och
delar av kulturverksamheten är inte reglerad i lag och förordning, men påverkas i många fall
av annan statlig reglering, till exempel statsbidrag för kulturskolan och utformningen av
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Arbetsförmedlingens verksamhet.

5.4.2.1 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.

5.4.3 Trygghet och stöd

Sektor Trygghet och stöd arbetar utifrån Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, och
ytterligare åtta andra lagstiftningar, samt SOSFS 2014:5 "Socialstyrelsens förskrifter och
allmänna råd om dokumentation i verksamheter" som bedrivs med stöd av SOSFS 2011:9
"Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete"

5.4.3.1 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. Sektor Trygghet och stöd
har organiserat sig i följande verksamhetsområden.

5.4.4 Samhälle och utveckling

Sektor samhälle och utvecklings ansvarsområde är brett och varje enhet har unika uppdrag
som styrs av olika lagar och förordningar. Några av de mest tongivande lagarna i sektorn är
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Plan och bygglagen, Miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster.

5.4.4.1 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.
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6 Uppföljning och analys
I kommunallagen anges att det för den kommunala verksamheten ska finnas mål och riktlinjer
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Ett grundläggande syfte med god ekonomisk hushållning är en medveten samordning och
inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. Helhetssyn vid planering är
nödvändig för att klara av att uppfylla behoven i den samlade kommunala verksamheten.

För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge arbetar förvaltningen parallellt
med fyra analysmodeller.

1. Finansiellt resultat
2. Kapacitet
3. Riskförhållande
4. Kontroll

Finansiellt resultat

Periodens resultat analyseras samt balansen mellan intäkter och kostnader. Analys görs såväl
månadsvis som årligen och avser både verksamhetens driftskostnader samt investeringarnas
utveckling och finansiering.

Nyckeltal som redovisas är:

Periodens resultat och prognostiserat resultat
Periodens investeringar och prognostiserade årsnivå

Kapacitet

Kommunens finansiella motståndskraft på lång sikt analyseras och redovisas. Ju starkare
kommunens kapacitet är, desto mer motståndskraftig blir kommunen för
konjunkturnedgångar.

Nyckeltal som redovisas här är:

Långfristiga skulder
Soliditet

Riskförhållande

Analysen gällande riskförhållanden visar kommunens förmåga att möta finansiella problem
på kort och medellång sikt. En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att
kommunen inte ska tvingas vidta drastiska åtgärder i händelse av finansiella utmaningar.

Nyckeltalen som redovisas:

Finansiella nyckeltal enligt riktlinjer för den finansiella verksamheten.

Kontroll

Analys av planer och finansiella mål genomförs i syfte att kontrollera hur dessa efterlevs.

Nyckeltal som redovisas:

Avstämning av balanskravet

Uppföljningen redovisas i samband med tertialrapporterna samt i finansiell rapport.
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6.1 Plan för uppföljning

Uppföljning Tidplan Styrelse

Förvaltningsplan Delårsrapport 1 efter april (prognos
helår) Delårsrapport 2 efter augusti,
Årsbokslut, efter december

Kommunstyrelse samt
kommunfullmäktige

Finansiell rapport Ingår i delårsrapporter och årsbokslut Kommunstyrelse samt
kommunfullmäktige

Rapportering, månadsvis Prognos mars och oktober – endast
ekonomi, befolkningsprognos,
arbetslöshet, försörjningsstöd samt
nyckeltal inom personalområdet

Kommunstyrelsen mars och
oktoberprognos till
kommunfullmäktige

Uppföljning av politiska beslut I samband med delårsrapport och
årsbokslut

Kommunstyrelsen

Yrkesdialog Planering under vintern.
Genomförande av dialog under våren

Representanter för
kommunfullmäktige, beredningar,
Kommunstyrelsen, utskott,
nämnder, och bolagsstyrelser

VA-verksamheten Delårsrapport 1 och 2 samt årsbokslut Utskott och kommunstyrelse

Intern kontrollrapport December Samtliga myndighetsnämnder och
kommunstyrelsen

Prövning om den verksamhet ett
kommunalt bolag bedrivit under
året varit förenlig med det
kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

I samband med Bokslut Kommunens bolag samt
kommunstyrelsen

Koldioxidbudget I samband med bokslut Kommunstyrelsen samt
kommunfullmäktige

En utredning om effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner - SOU 2021:75 En god
kommunal hushållning - har föreslagit förändringar avseende kommunernas
uppföljningsarbete. Fattar regeringen beslut enligt utredningens förslag kan ovanstående plan
få ses över.

6.2 GAP-analys

Ett analysarbete pågår med utgångspunkt att jämföra Kungälvs kommuns verksamheter med
andra jämförbara och framgångsrika kommuner. Syftet är att identifiera möjliga
förbättringspotentialer. Vi kallar det för GAP-analys, det vill säga skillnaden (gapet) mellan
Kungälvs kommun och jämförelsekommunerna. På övergripande kommunnivå visar
resultaten att Kungälv är ekonomiskt konkurrenskraftig jämför med andra kommuner.

Nettokostnadsavvikelse

Nettokostnadsavvikelse bygger på skatteutjämningssystemet och är avvikelse i procent mellan
kommunens nettokostnad och referenskostnad enligt utjämningssystemet. Nettokostnad är
bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och
strukturvariabler för det aktuella året. Åldersstruktur tillsammans med geografisk och social
struktur är de viktigaste strukturvariablerna som ingår i utjämningssystemets
kostnadsutjämning.

Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än vad förväntas enligt
skatteutjämningssystemet och negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Källa:
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Kolada.

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Ale -1,1 -1,8 -1,1 0,2 2,3 6,3

Alingsås -0,6 1,0 0,2 2,2 3,1 3,7

Härryda -2,8 -1,5 2,5 4,4 0,7 -2,9

Kungsbacka 0,6 0,0 0,7 0,8 3,1 4,6

Kungälv -4,8 -3,2 -3,5 0,6 1,6 1,7

Lerum -7,2 -5,8 -3,2 -1,9 0,3 2,6

Stenungsund -0,4 -0,4 4,7 3,8 4,9 7,9

Alla kommuner (ovägt medel) 1,8 1,7 1,5 3,1 2,9 1,9

Tabellen visar att Kungälvs kommuns kostnadsnivå ligger bra till i förhållande till förväntade
kostnader enligt utjämningssystemet och också till andra kommuner. Kostnadsutvecklingen
för Kungälv är positiv över hela perioden.

Kostnad per invånare/brukare

Genom att redovisa kostnad per invånare kan kommunernas kostnader jämföras. Här tas inte
strukturella skillnader mellan kommunerna med. Källa: Kolada.

Nettokostnad, kommunens verksamhet totalt, Kr/inv

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Ale 57 631 55 179 55 079 53 924 53 715 52 008

Härryda 56 613 54 864 56 973 55 501 53 427 49 886

Kungsbacka 59 043 57 231 57 884 55 129 54 359 53 531

Kungälv 54 748 55 214 53 811 54 871 54 112 52 753

Lerum 56 388 55 591 55 440 54 277 54 409 50 866

Stenungsund 56 795 56 146 57 025 56 084 53 891 53 478

Liknande kommuner, övergripande,
Kungälv, 2019 59 588 54 280 53 310 51 697 50 392 48 803

Tabellen visar att Kungälv minskade nettokostnaden per invånare mellan 2020 och 2019.
Övriga jämförelsekommuner ökade nettokostnaden per invånare. Kungälv har tidigare år varit
något dyrare än gruppen "Liknade kommuner" men har 2021 lägst nettokostnad per invånare.
Samtidigt har kommunen vuxit mycket under perioden vilket visar på en god
kostnadsmedvetenhet kombinerad med hög tillväxt.

Analys och åtgärder görs framför allt på verksamhets- och enhetsnivå

Att jämföra sig med andra kommuner är ett viktigt verktyg för att nå rätt kvalitet och
hushållning. Balansen mellan god kvalitet och kostnadseffektivitet är svår och kräver
kontinuerligt arbete och utvärdering. Det är framför allt på verksamhets- och enhetsnivå som
resultat kan analyseras och åtgärder vidtas.
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7 Internkontroll
Förvaltningen har ett politiskt uppdrag att involvera chefer och medarbetare i det interna
kontrollarbetet. Arbete med uppdraget pågår kontinuerligt. Internkontrollsystemet ger
förutsättningar för tillitsbaserad styrning genom att balansera handlingsfrihet med ansvar och
kontroll.

Internkontroll är generellt definierad som det arbete som utförs av en organisation i syfte att
ge rimlig försäkran om att verksamheten uppfyller kvalitet och resultat, där kunskap finns om
processer, lagar och regler som styr verksamheten tillsammans med väl fungerande
kontrollsystem som granskas efter riskbedömning ger en god kontrollmiljö inom följande:

Kvalitet och kostnadsmedvetenhet i verksamheten.
Tillförlitlig finansiell rapportering.
Följsamhet av tillämpliga lagar och regler.
Ändamålsenlig och effektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering
Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar

Intern styrning och kontroll utgår ifrån verksamhetens uppdrag, lagar och förordningar,
styrdokument, processer och ekonomisk redovisning. Arbetet sker systematiskt, en plan för
intern kontroll upprättas årligen. Genom att utföra riskbedömningar tydliggörs vad som kan
komma att påverka verksamheten. Riskbedömningen ska genomföras inom respektive sektors
verksamhetsområden samt ekonomi, HR dokument- och ärendehantering, samt andra
övergripande processer. Riskbedömning ska också genomföras inom de processer som
omfattas av myndighetsnämndernas ansvar.

Riskbedömningarna sammanställs i en samlad riskbild som ska beskriva vilka
kontrollmoment som ska granskas under året. Höga risker och avvikelser vid granskning
innebär att förslag på åtgärder tas fram för att för att minska risken eller avvikelsen
(åtgärdsplan).

Internkontrollplan är en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna
kontrollen i syfte att följa upp att den interna kontrollen och det interna kontrollsystemet
fungerar tillfredsställande inom kommunens verksamhet. Den interna kontrollplanen ska
minst innehålla:

Genomförd risk- och väsentlighetsbedömning.
Rutiner/processer samt kontrollmoment som ska följas upp.
Granskning – vad granskningen ska säkerställa
Hur granskningen ska göras
Omfattning och frekvens av uppföljningen
Vem som ansvarar för att utföra granskningen
När granskningen ska vara utförd
Hur rapporteringen ska ske
Redovisas årligen med åtgärdsplan

Den interna kontrollplanen redovisas årligen med åtgärdsplan. Ny plan upprättas i samband
med att tidigare plan redovisas.

För 2023 föreslår förvaltningen att riskanalys genomförs inom följande områden: ekonomi,
HR, ärendehantering, upphandling, IT-system samt verksamhetsspecifika processer (inom
sektorerna och staben).
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Följande sakområden ges extra fokus i riskanalysen: delegationsbeslut, patientsäkerhet,
trygghet och säkerhet, anställningar, byggprocessen, fastighetsförvaltning, upphandling,
inköp, bisysslor och informationssäkerhet.

Den interna kontrollplanen redovisas för kommunstyrelsen i december 2022, med förslag till
eventuell åtgärdsplan och intern kontrollplan 2023.
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8 Grundläggande om Ledning, styrning, uppföljning och
utveckling

Ansvaret för att planera och följa upp verksamhetens mål och resultat omfattar samtliga
organisatoriska nivåer. Utgångpunkten är kommunens vision, värderingar och övergripande
strategiska mål. Verksamhetens  grundläggande uppdrag är att planera, utveckla och följa
upp verksamheten. Arbetet ska genomsyras av medskapande och ansvarstagande.

Utgångspunkten för både chefer och medarbetare är att arbeta med utveckling, förbättring och
förändring. Kommunen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling
och ha tydliga processer för kompetensförsörjning, ersättare/vikarieplanering, rekrytering och
karriäromställning för chefer, ledare och medarbetare.

8.1 Att vara ledare/chef i Kungälvs kommun

Att vara ledare/chef i Kungälvs kommun, oberoende av nivå, innebär att företräda
arbetsgivaren och ha ett sammanhållet ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och
arbetsmiljö samt helhetsansvar inom sitt ansvarsområde.

Rollen som ledare/chef innebär såväl förväntningar som möjligheter, både ur ett
arbetsgivarperspektiv som ledarperspektiv, att chefen i sin roll som arbetsgivare har särskilda
ansvar och befogenheter, att leda och följa upp medarbetarnas och verksamhetens resultat och
därmed skapa en effektiv och kvalitetssäker verksamhet. Rollen innebär även att man som
ledare/chef är utvecklingsorienterad och håller sig informerad och förmedlar relevant och
korrekt information vidare i organisationen.

Ett arbete med samtliga chefer i kommunen har genomförts 2019 för att beskriva chefens roll
och uppgifter, dels enskilt, dels i relation till andra chefsled. Syftet är att tydligare
rollfördelning leder till enskilt arbete och effektivare samarbete.

Alla chefsnivåers verksamhetsansvar innefattar att driva och utveckla en effektiv verksamhet
inom sitt uppdrag, att vara en del av Kungälvs kommun och agera helhetsorienterat utifrån
politiska mål (nationella och lokala), lagstiftning, reglemente och styrdokument (program,
planer, policyer och riktlinjer). Ansvaret innebär att arbeta mot uppsatta mål och att skapa
goda serviceupplevelser och livskvalitet för de som verksamheten riktar sig till.

Primärt fokus ska vara på att minska suboptimering, utveckla nya arbetsformer och bilda nya
arbetskonstellationer för att öka förvaltningens effektivitet och leverans. För att minska
förvaltningens kostnader och öka effektiviteten krävs förändrade arbetssätt, nytt sätt att tänka
och utföra arbetets uppgifter. Arbetet med verksamhetsstyrning, kvalitetsutveckling och
ständiga förbättringar utgår från kommunens ansvarsfördelning. Alla chefsnivåer har
ägarskapet i verksamhetsstyrningen och att tillsammans med medarbetarna utveckla
verksamheten.

Vidare är samtliga chefers ansvar att stödja och samordna arbetet med förvaltningens
verksamhetsplan och förvaltningens verksamhetsdialoger (vertikala dialoger), samt
levandegöra och följa upp verksamhetsplanen tillsammans med medarbetarna.
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Verksamhetsdialogerna ska utgå från att:

Stödja och samordna arbetet med förvaltningens nulägesanalys och omvärldsbevaka
inom styrning och verksamhetsutveckling
Stödja och samordna arbetet med förvaltningens verksamhetsplan och förvaltningens
verksamhetsdialoger
Stödja och coacha i nulägeskoll, verksamhetsplan och verksamhetsdialog
Proaktivt förbättra förvaltningens processer inom verksamhetsstyrning

8.2 Ansvar och roller

Chefsansvar i Kungälvs kommun - Verksamhetsansvar

Alla chefsnivåers verksamhetsansvar innefattar att driva och utveckla en effektiv verksamhet
inom sitt uppdrag, att vara en del av Kungälvs kommun och agera helhetsorienterat utifrån
politiska mål (nationella och lokala), lagstiftning, reglemente och styrdokument (program,
planer, policyer och riktlinjer). Ansvaret innebär att arbeta mot uppsatta mål och att skapa
goda serviceupplevelser och livskvalitet för de som verksamheten riktar sig till.

Ekonomiansvar

Varje chefs ekonomiansvar är att driva verksamheten inom verksamhetens budget mot
uppsatta mål och prioriterade områden. Ansvaret innefattar att följa ekonomiska regelverk och
anvisningar.

Personalansvar

Varje chefs: är kommunens arbetsgivarrepresentant och arbetsgivarföreträdare. Personal och
arbetsmiljöansvar innefattar ett ansvar och arbete med att attrahera, rekrytera, utveckla,
behålla, ställa om vid behov samt genom planering och ledning skapa en god arbetsmiljö och
ett hållbart arbetsliv, där medarbetare och chef/ rektor gemensamt och tillsammans arbetar
mot uppsatta mål och prioriterade områden. Ansvaret innebär att följa lagstiftning,
samverkansavtal, övriga avtal, regelverk samt HR-relaterade styrdokument.

Arbetsmiljö
Chefer och medarbetare ska alla uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kommunens
arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Antalet
medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska.
Systematik och väl fungerande rutiner är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa en
god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö för alla chefer och medarbetare. God
organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer
och medarbetare. Alla medarbetare är medledare när det kommer till sin egen arbetsmiljö och
arbetssituation. Medledarskap står för det ansvar för arbetsmiljö och arbetssituation som varje
medarbetare, har oavsett roll och befattning.
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Medarbetaren ansvarar för att

Engagera sig i arbetet med verksamhets- och sektorplaner
Agera utifrån verksamhetens uppdrag och mål
Tillsammans med chefen/ rektorn koppla medarbetarens uppdrag till verksamhetens
uppdrag och mål samt dokumentera detta tillsammans med sina utvecklingsområden i
en medarbetarplan.
Bidra aktivt på, och utveckla, arbetsplatsträffarna (APT) tillsammans med medarbetare
och fackliga ombud.

Stödfunktioners (ekonomi, HR och administration) ansvar

Kommunens stödfunktioner har en viktig roll för att verksamheternas arbete och leveranser av
tjänster ska bli så bra som möjligt. I kommunens tillitsbaserade styrning är stödfunktionerna
integrerade i verksamheten och delaktiga verksamhetens uppdrag att skapa goda
serviceupplevelser och livskvalitet för de som bor och verkar i Kungälv. I rollen ingår att ge
chefer/ rektorer och medarbetare ett verksamhetsnära och professionellt stöd som utgår från
deras behov. Stödfunktioner är stöd i styrning och värnar om styrmodellen.

Kvalitetsutvecklare

Kvalitetsutvecklare stödjer cheferna i arbetet med att planera och följa upp politikens mål och
ekonomi utifrån kommunens riktlinjer och anvisningar. I rollen ingår att:

Stödja och samordna arbetet med sektorns nulägeskarta
Stödja och samordna arbetet med att ta fram inriktning och målförslag till mål och
ekonomi
Stödja och samordna arbetet med att ta fram nyckeltal för uppdrag och inriktning
Stödja och samordna arbetet med att följa upp uppdrag, inriktning och mål, både i
dialog och i delårs- och årsbokslut
Ansvara för att klarmarkera mål och ekonomi-ärenden i Stratsys enligt årshjulet
Utbilda nya medarbetare i styrmodell och årshjulet för mål och ekonomi
Kvalitetsutvecklare stödjer cheferna/ rektorerna på förvaltningen i deras
verksamhetsstyrning.
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9 Kungälv som arbetsgivare
Kommunens medarbetare är en av Kungälvs viktigaste resurser och är avgörande för att nå
vision Kungälv 2040. Kommunens ambitioner som arbetsgivare och prioriterade områden för
att det ska vara attraktivt att vara anställd i Kungälv sammanfattas i tre kommungemensamma
fokusområden:

Kommunens medarbetare är en av Kungälvs viktigaste resurser och är avgörande för att nå
vision Kungälv 2040. Kommunens ambitioner som arbetsgivare och vilka områden vi särskilt
vill fokusera på under de kommande åren beskrivs ur tre perspektiv för att vara attraktiv att
vara anställd i Kungälv. Den innehåller tre kommungemensamma fokusområden:

1. Kommunen som möjliggörare
2. Förutsättningar för utveckling, fortbildning, kompetensutveckling och

karriärutveckling
3. Digital mognad

Genom att fokusera på dessa områden vill vi som arbetsgivare möjliggöra för medarbetarna
att skapa största möjliga värde för de vi är till för. För att lyckas behövs både viljan och
förmågan att ta ansvar för sin uppgift, vilket i sin tur förutsätter ett inspirerat och samspelt
medarbetarskap och ledarskap.

9.1 Kommunens resurser – dess medarbetare

Medarbetarnas insatser är av största vikt för att nå organisationens mål och visioner.
Medarbetare med rätt kompetens och förutsättningar är avgörande för kvalitet i kommunens
verksamheter. Medarbetare som har meningsfulla arbetsuppgifter, tydliga mål, bra ledarskap,
goda arbetsmiljöförhållanden och möjligheter att påverka och utvecklas i sitt uppdrag har bra
förutsättningar att känna stolthet, engagemang och motivation i sitt arbete. Det ger i sin tur
goda möjligheter att uppnå verksamhetsmålen och erbjuda kvalitativa tjänster till
medborgarna.

Det ska vara attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun och vi behöver jobba aktivt med
alla delar i kompetensförsörjningsprocessen; behålla, fortbilda, utveckla attrahera och
rekrytera nya talanger. Det är också viktig att arbeta med andra personalstrategiska frågor som
ledarskap, bemanning, lönesättning, arbetsmiljö och jämställdhet som också har stor betydelse
för fortbildning, kompetensutveckling, kompetensförsörjning samt upplevelsen av kommunen
som en attraktiv arbetsgivare.

Kungälvs kommun, liksom övriga kommuner, står inför en situation där befolkningen växer
och både äldre och barn i förskole- och skolålder ökar, vilket innebär att behovet av
kommunala tjänster inom framför allt vård och omsorg, förskola och skola ökar. Detta,
tillsammans med relativt stora pensionsavgångar, gör att behoven av rekrytering och att arbeta
aktivt med kompetensförsörjning ökar. En förutsättning för att lyckas möta
kompetensförsörjningsutmaningen är att alla kommunens verksamheter tar ansvar och förmår
tänka nytt och ifrågasätta invanda arbetssätt, roller, uppdrag, kompetenskrav, organisations-
och samarbetsformer med mera.

9.2 Medarbetare som gör skillnad

Kommunens medarbetare som gör skillnad för våra invånare, föreningar och näringslivet och
bidrar till en helhet och skapar värde tillsammans. Kommunen ska erbjuda kreativa och
dynamiska uppdrag och möjliggöra en balans i livet för alla medarbetare. För att vara attraktiv
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som arbetsplats och för att kunna behålla och vid behov rekrytera kompetens ska
heltidstjänster vara norm i Kungälvs kommun. Vid specifika arbetsuppgifter där det inte finns
underlag kan undantag göras. Deltid ska vara en möjlighet.

Vi ska utvecklas tillsammans så att vi är väl förberedda att möta framtidens utmaningar. Målet
är att vårt sätt att arbeta tillsammans bidrar till och utvecklar en god arbetsmiljö.

9.3 Karriärvägar och utvecklingsmöjligheter

I Kungälvs kommun uppmuntrar vi våra medarbetare att lära, utvecklas och tänka nytt. Vi
arbetar med att skapa struktur och en kultur som möjliggör för olika former av karriärvägar
och utvecklingsmöjligheter. Vi har ledare som stöttar sina medarbetares utveckling och
utmanar sig själva i sin egen utveckling.

Det finns mycket som bekräftar att Kungälvs kommun är en attraktiv arbetsplats. Vi vet att
det är en positiv erfarenhet att ha en anställning i Kungälvs kommun i sitt CV, och att det är
något som andra arbetsgivare ser som meriterande.

9.4 Yrkesdialoger med medarbetare ger inspiration och
kunskap

Det finns en önskan om en strukturerad yrkesdialog i kommunen från organisationens olika
delar bland anställda och förtroendevalda. Syftet med yrkesdialogen är att få kunskap och
förfina slutsatser utifrån ett verksamhets och medarbetarperspektiv för framtida uppdrag.

Det handlar om att ha en kommunikation som skapar förutsättningar för medarbetaren att
förstå den förväntan som uttrycks i politikernas beslut och utifrån det göra rätt saker. Det
handlar också om att kommunikationen från medarbetaren till uppdragsgivaren (politiken)
fungerar för att det ska bli en återkoppling på hur besluten har fungerat.

Likaså är det viktigt med en bra dialog mellan politiken (som verkar på uppdrag av våra
medborgare) och våra medborgare för att dels få en förståelse och transparens kring de
prioriteringar som görs men också för att få synpunkter på kommunens service och därmed
kunna arbeta med förbättringar. Kommunikation och dialog ska ses som en aktivitet som ska
ingå i processbeskrivning och årsplanering för planerings- och uppföljningsarbetet.

9.5 Kungälvs kommun ska ha ett systematiskt och strategiskt
arbete med kompetensförsörjning

Förvaltningen kommer att arbeta strukturerat med aktiviteter enligt ARUBA (Attrahera,
Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla) som modell i kompetensförsörjningen. Det innebär
att det ska finnas en gemensam strukturerad process i kommunen för att löpande planera,
genomföra och följa upp aktiviteter som syftar till att säkra kompetensförsörjningen.
Kompetensförsörjningsplanen ska ligga till grund för en utveckling där vi arbetar aktivt både
med att påverka storleken på behovet av ny kompetens och att utveckla och behålla befintlig
kompetens.

För att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet inom kommunens samtliga verksamheter
behöver kommunen professionell och motiverad personal. Antalet anställda i välfärden
kommer att behöva öka och arbetssätt måste förändras för att möta framtidens utmaningar och
behov. En allt hårdare konkurrens om arbetskraften innebär att det blir en utmaning att
rekrytera nya medarbetare i den takt som prognosen förutspår. Det gör att Kungälvs kommun
behöver säkra kompetensförsörjningen på flera sätt. Exempel på åtgärder som kan behövas är



158/22 Budget 2023 – Förvaltningens verksamhetsplan - KS2022/1866-2 Budget 2023 – Förvaltningens verksamhetsplan : Förvaltningens verksamhetsplan 2023 20221116

Kommunstyrelse, Förvaltningens verksamhetsplan 2023 35(110)

stärkt ledarskap och stöd till medarbetares utveckling, att börja rekrytera bredare och använda
kompetensen rätt, att utnyttja tekniken smart, att söka nya samarbeten samt möjliggöra för ett
förlängt arbetsliv.

Snabbare förändringstakt, digitalisering och annan verksamhetsutveckling ställer ökade krav
på fortbildning, kompetensutveckling och kompetensväxling. För att möta detta behöver stöd
och strukturer för kompetensutveckling och internutbildning tas fram. Medarbetares
kompetens ska tas tillvara och nyttjas på bästa sätt för dem vi är till för.

I en föränderlig värld är det viktigt att arbeta systematiskt och ha en kontinuerlig dialog på
arbetsplatser och i ledningsgrupper, om hur kompetensen kan användas rätt, hur
arbetsuppgifter och uppdrag fördelas, organiseras och utgör underlag för att rekrytera
kompetens till organisationen. Att främja en breddad rekrytering tar avstamp i rätt
användande av befintlig kompetens, samtidigt som strukturerat arbete sker för att möjliggöra
för nya grupper på, och utanför, arbetsmarknaden att bidra till en säkrad
kompetensförsörjning.

9.6 Lönebildning och lönesättning ska bidra till
kompetensförsörjningen

Att vara attraktiv arbetsplats handlar om mer än lön. Det handlar om att ha lönenivåer som
möjliggör att vi kan rekrytera medarbetare med rätt kompetens samt att vi ska kunna använda
lönen som styrmedel genom att premiera goda prestationer som bidrar till verksamhetens mål
och utveckling, detta som en del i att säkra kompetensförsörjningen. Den gemensamma
kompetens-styrningsmodellen som tydliggör kopplingen mellan vad medarbetaren
åstadkommer och verksamhetens mål och uppdrag utgör grunden för kvalitet i
kompetensutveckling och den individuella lönesättningen. På övergripande nivå behöver vi
utveckla arbetet med lönebildning och med kommunens önskade lönestruktur.

Varje år genomförs en lönekartläggning utifrån vårt arbetsvärderingssystem som syftar till att
eliminera osakliga löneskillnader inom en tre-årsperiod. I budgeten 2023 kommer det avsättas
särskilda medel för detta.

9.7 Kungälvs kommun ska erbjuda ledarutveckling som ger
chefer goda förutsättningar för sitt uppdrag

Introduktionen av nya chefer ska stärkas. Antalet underställda medarbetare ska möjliggöra för
chefer att skapa förutsättningar för engagemang och god arbetsmiljö men ska samtidigt spegla
verksamhetens behov och förutsättningar på ett balanserat sätt.

Chefens uppdrag är främst att leda och skapa förutsättning för medarbetare att utföra sina
uppdrag genom att tydliggöra förväntningar, löpande följa medarbetarnas arbete samt ge
återkoppling på utförande och resultat. Ett medarbetarskap med ökat eget handlingsutrymme,
ansvarstagande och delaktighet förutsätter ett ledarskap och en styrning som baseras på tillit
och förtroendefull kommunikation. Verksamhetscheferna behöver utveckla förmågan till
innovation och förnyelse. Ett gemensamt ansvarstagande och samarbete över
organisationsgränserna är nödvändigt för att klara de utmaningar som kommunen står inför.

9.8 Kungälvs kommun ska erbjuda trygga anställningsvillkor

Andelen timavlönade anställda ska minska till förmån för fler månadsavlönade och
tillsvidareanställningar, timanställning ska enbart vara aktuellt i samband med korta vikariat.
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Fler tillsvidareanställningar bidrar till en ökad kvalitet och kontinuitet i kommunens
verksamheter. Heltidsanställningar ska vara en rättighet och deltidsanställningar en möjlighet.

I samband med ökade behov av förändring och kompetensväxling ska det finnas ett aktivt
arbete med omställning som tillvaratar kompetens, värnar individernas anställningstrygghet
och bidrar till kommunens behov av kompetensförsörjning.

9.9 Kungälvs kommun ska ha jämställda och icke
diskriminerande arbetsplatser

Alla medarbetare har samma möjligheter och villkor för anställning, arbetsförhållanden,
föräldraskap, utveckling och karriär. Det personalstrategiska arbetet ska bidra till att stärka
jämställdheten och motverka diskriminering inom kommunens verksamheter. Alla nivåer i
organisationen ska ha den kunskap som behövs för att ta ansvar för aktiva åtgärder för
samtliga diskrimineringsgrunder i enlighet med lagstiftningen för jämställda och icke
diskriminerande arbetsvillkor.

9.10 Systematiskt arbetsmiljöarbete, främja hälsa, förebygga
ohälsa och ökar trivseln

Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgör grunden för en god arbetsmiljö och ska därför
stärkas och utvecklas. Alla chefsnivåer ska ha den kunskap och det stöd som behövs för att
kunna bedriva ett aktivt och förebyggande arbetsmiljöarbete. Alla chefer och medarbetare
behöver ha en god kunskap om de arbetsmiljörisker som finns i den egna verksamheten för att
så långt som möjligt kunna förebygga att dessa leder till ohälsa. Arbetsmiljöarbetet ska ske i
samverkan mellan chefer, medarbetare och skyddsombud.

Alla arbetsgivare måste arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö vilket handlar om att i
verksamhetens dagliga arbete fatta beslut och genomföra åtgärder så att medarbetarna har en
god och säker arbetsplats. De flesta beslut i en organisation har en arbetsmiljöaspekt och i alla
arbeten och arbetsmoment finns därför arbetsmiljörelaterade aspekter vilka alltid ska beaktas.
Att arbeta systematiskt innebär att arbeta kontinuerligt, fortlöpande och återkommande med
aktiviteter som främjar och utvecklar en god arbetsmiljö. Det innebär också att undersöka,
genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet
förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Lagar, tillämpliga föreskrifter, avtal
och rutiner inom arbetsmiljöområdet ska vara kända och tillgängliga för alla medarbetare.
Arbetsmiljöarbetet är aktivt hela tiden genom exempelvis dialoger med medarbetare
individuellt och i grupp (arbetsplatsträff), och i samverkan med skyddsombud. Arbetsgången
kan illustreras med det så kallade SAM-hjulet (undersöka, riskbedöma, åtgärda, följa upp).
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process som ska vara en naturlig
del av verksamheten.

Chefer ska i syfte att minimera risker i samverkan med medarbetarna regelbundet
undersöka arbetsförhållanden och bedöma riskerna för att någon kan komma att
drabbas av ohälsa och olycksfall i arbetet. Även medarbetare har ansvar för att
uppmärksamma risker, undanröja dessa om det är möjligt eller i annat fall omgående
informera chefer om riskerna.
Alla årliga ronder ska kommuniceras på arbetsplatsträffar (APT) tillsammans med
medarbetare så att alla medarbetare på så sätt involveras i arbetsmiljöarbetet. Mål ska
sättas inom alla OSA-områden, bland annat inom områdena: arbetsbelastning,
arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.
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För att fler medarbetare ska få förutsättningar att involveras i arbetsmiljöarbetet och
arbetsplatskulturen tas olika verktyg och metoder fram som ska användas på APT.
Exempelvis kommer en ny medarbetarundersökning/temperaturmätning
implementeras i hela organisationen under 2022 för att kontinuerligt ställa frågor till
medarbetarna om arbetsmiljön för att kunna mäta upplevelsen samt identifiera
utvecklingsområden och förbättra dessa.
Arbetsmiljö är en ständigt pågående förbättringsprocess av aktiviteter. Årshjulet för
arbetsmiljö kompletteras frekvent och aktiviteter behandlas i respektive
samverkansnivå med uppföljning i KS såväl som skyddskommitté.
Nya chefer får utbildning i olika evidensbaserade ledarskapsteorier om hälsa och
ohälsa och på så sätt får verktyg och metoder för att sedan kunna använda dem i sina
arbetsgrupper så att det sprids till medarbetare.
Medarbetares utvecklings- och uppföljningssamtal kommer fortsatt ha fokus på
medarbetares- och verksamhetens utveckling och förutsättningar, men kan också vara
en möjlighet till hälsofrämjande arbete.
Utbildning kommer att fortsätta för nya chefer och skyddsombud i Sunt arbetslivs
arbetsmiljöutbildning och ett arbete tillsammans med Sunt arbetslivs resursteam
fortgår för att implementera friskfaktorer på samtliga nivåer i organisationen.
Arbetet med MOVE fortgår för att tydliggöra uppdraget samt skapa en gemensam
struktur för styrning och ledning. Arbetet är i linje med friskfaktorer och Kasam
(känsla av sammanhang) som syftar till att tydliggöra förväntningar, kunna påverka
och få kontroll över sin arbetssituation.
Verksamheterna ska vara drogfria.
Arbetstidens förläggning ska utgå från verksamhetens behov och heltid är norm.

9.11 Arbetsmiljö och arbetsmiljömål 2023

I Kungälvs kommun har alla medarbetare och skyddsombud ett gemensamt ansvar för en god
och säker arbetsmiljö, som präglas av trivsel och trygghet. Arbetsmiljö omfattar allt som kan
påverka medarbetaren i en arbetssituation. Det innebär att arbetsmiljön består av exempelvis
fysiska, sociala, organisatoriska, och digitala och kognitiva aspekter. I respektive aspekt ryms
många delar av arbetsmiljön, till exempel fysisk säkerhet och ergonomi, arbetsbelastning,
möjlighet till social kontakt, ledning och styrning, kontroll över digitala verktyg, med mera.

Eftersom det är arbetsmomentet eller arbetssituationen som står i centrum för arbetsmiljön
kan platsen variera. Arbetsmiljön kan finnas på en ordinarie arbetsplats vid kommunen, men
även på väg mellan arbetsplatser, och i många fall på annan plats än någon av kommunens
fysiska arbetsplatser (till exempel i medarbetares hem vid arbete på distans, i brukares hem, i
offentliga miljöer, med mera. Arbetsmiljön påverkas och formas på olika nivåer: individnivå,
gruppnivå, organisationsnivå (och ytterst även samhällsnivå).

Hälsofrämjande insatser som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv är ett
prioriterat område i kommunen och risker för hot och våld ska motverkas. Genom ett
systematiskt och strategiskt arbete ska kommunens arbetsplatser främja hälsa och öka
välbefinnandet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Medarbetare ska ha möjlighet att
påverka sin arbetssituation och arbetsplatserna ska kännetecknas av delaktighet, öppenhet och
inflytande, vilket gör det möjligt för alla anställda att ta ansvar och utvecklas.

Bra arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Kungälvs kommun. Bra arbetsmiljö är
förutsättning för att skapa god kvalitet och effektivitet i verksamheten och för att det ska vara
attraktivt att arbeta i Kungälvs kommun.
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Arbetsmiljön i Kungälvs kommun är hållbar och utvecklande vilket kännetecknas av:

En god social arbetsmiljö där vi samarbetar och har ett inkluderande synsätt.
En god organisatorisk arbetsmiljö med ett tillitsbaserat ledarskap som skapar
möjlighet till eget ansvar. Det finns en tydlighet kring arbetets förväntningar och våra
uppdrag.

Respektive  verksamhet  ska definiera vad ovanstående mål innebär och koppla aktiviteter till
dessa. Detta kan arbetas  med genom Kungälvs kommuns modell för verksamhetsstyrning
(MOVE) som handlar om tillitsbaserad styrning och ledning.

9.12 Samverkan

En god samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare, skyddsombud och fackliga
organisationer är centralt för ett bra arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens inriktning ska vara att
involvera medarbetare och skyddsombud så tidigt som möjligt i de processer där samverkan
ska ske. Utöver vad som anges nedan regleras samverkan i det lokala samverkansavtalet som
är träffat mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Samverkan ska ske i det
dagliga arbetet, genom medarbetarsamtal, vid arbetsplatsträffar (APT) och i
samverkansgrupper. Vid arbetsplatsträffar och andra samverkansmöten ska arbetsmiljöfrågor
tas upp i enlighet med gällande samverkansavtal.

Via det lokala samverkansavtalet skapas förutsättningar för att parterna tillsammans arbetar
för en väl fungerade och bra arbetsmiljö. Under 2022 uppdaterades och förtydligades
tillämpningsanvisningarna till avtalet. God kunskap hos samtliga parter om det lokala
samverkansavtalet är av största vikt för att möjliggöra en god samverkan. För att öka
kunskapen införs en utbildning i samverkan som erbjuds berörda parter samt adderades till
BAS-utbildningarna för chefer från hösten 2022.

9.13 Skyddsombud

Skyddsombudet är arbetstagarnas företrädare på arbetsplatsen i arbetsmiljöfrågor, och en
viktig part i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet ska medverka till en god arbetsmiljö och i
detta syfte ska ombudet vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall inom sitt skyddsområde.
Skyddsombudet ska ges möjlighet att medverka vid planering av nya eller ändrade lokaler,
arbetsprocesser, arbetsmetoder, arbetsorganisation och användning av farliga ämnen.
Skyddsombudet ska även ges möjlighet att vara uppdaterad om arbetsplatsens eventuella
handlingsplan för att åtgärda brister i arbetsmiljön. Vidare ska skyddsombudet ges möjlighet
att delta vid arbetsgivarens utredningar i samband med allvarliga tillbud eller arbetsskador.
Ombudet ska utses av lokal arbetstagarorganisation. Val av skyddsombud ska anmälas
skyndsamt av arbetstagarorganisationen till HR-enheten. Skyddsombudet har rätt till den
ledighet (med bibehållna anställningsvillkor) som behövs för uppdraget.
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9.14 Friskfaktorer enligt Sunt arbetsliv

Forskning från Sunt arbetsliv visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro och god arbetsmiljö
kännetecknas av väl utvecklade så kallade friskfaktorer. Att arbeta aktivt, systematiskt och
långsiktigt med friskfaktorerna bidrar till en god arbetsmiljö vilket bidrar till att
organisationen utvecklas.

1. Ett närvarande och engagerat ledarskap
2. Delaktighet och möjlighet att påverka beslut
3. Kommunikation och feedback
4. Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
5. Ett genomtänkt system för rehabilitering
6. Rättvisa och transparens
7. Kompetensutveckling och byte av arbetsuppgifter
8. Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning

9.15 Känsla av sammanhang

I Kungälvs kommuns värderingar framhävs vikten av att arbeta med KASAM, känsla av
sammanhang. Medarbetare ska orka arbeta ett helt arbetsliv. För att klara det måste
arbetsmiljön vara hållbar. Vad som upplevs som hållbart är individuellt, men att främja hälsa
kan förebygga ohälsa. Ett sätt är att arbete med medarbetares känsla av sammanhang. Vilket
också kan översättas som jag vet, jag vill, jag kan!

Jag vet handlar om att vad som förväntas av medarbetare i sin yrkesroll är tydligt, tex genom
att arbetsuppgifter prioriteras av närmaste chef när det finns motsättningar eller att det finns
en väl genomarbetad och strukturerad verksamhetsnära introduktion.

Jag vill handlar om varje medarbetares inre motivation och att se mening med uppdraget.
Medarbetaren vill ta ansvar för sina arbetsuppgifter och vill delge kunskaper och kompetens
och att de tas tillvara. Ett sätt att arbeta med detta är att få möjlighet att påverka sin
arbetssituation, men förstås inom vad ramen för verksamheten och arbetsuppgifterna tillåter.
Därför är samverkansavtalet och att aktivt delta på enhetens möten och APT viktiga.

Jag kan handlar om att ha rätt kompetens och kunskap för uppdraget. Syftet är att få en känsla
av att ha kontroll över det som ska utföras. Därför är tydliga annonser, introduktion,
kompetensutveckling, tid för reflektion och det dagliga lärandet viktigt.

9.16 Åtgärder

Alla medarbetare och chefer har ett ansvar att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt
verka för en god arbetsmiljö och egen hälsa. Medarbetare och chefer har ansvar för att skaffa
sig kunskap om rutiner, anvisningar och riktlinjer som gäller för arbetsplatsen, och använda
de hjälpmedel och den skyddsutrustning som anvisas av arbetsgivaren. Bryter medarbetare
eller chef mot detta egenansvar i arbetsmiljön kan i vissa fall arbetsrättsliga åtgärder vidtas.

Om medarbetare eller chef upptäcker risker eller brister i arbetsmiljön exempelvis i samband
med en arbetsmiljörond, eller drabbas av en arbetsskada eller tillbud, ska detta omedelbart
anmälas. I första hand gör medarbetare eller chef en egen anmälan i kommunens system för
arbetsskade- och tillbudsrapportering KIA. Åtgärder ska vidtas omgående om det är praktiskt
möjligt. Åtgärder som inte kan vidtas omgående ska dokumenteras i en skriftlig
handlingsplan.
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10 Ökat fokus på Agenda 2030
FN:s Globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder
någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa
extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och
rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Förvaltningens verksamheter bidrar starkt till kommunens attraktivitet inom klimat,
miljömässiga, social hållbarhet, kunskaps- och kompetensutveckling, och är en resurs inom de
flesta samhällsutvecklingsområden. De bidrar till ett kreativt samhällsklimat, identitet och
sammanhang och i arbetet med målet om ett hållbart samhälle innan 2030. Agenda 2030 är en
angelägenhet för hela samhället. För att Sverige även fortsättningsvis ska kunna visa vägen
mot en hållbar utveckling måste hela samhället vara delaktigt. Alla ska vara med och ingen
ska lämnas utanför.

Hur kan Kungälvs kommun omsätta de globala, nationella och regionala ambitionerna till
konkret handling och förändring i verksamheten? Arbete med en plan för förvaltningens
arbete 2023 pågår.

Koppla gällande politiska mål och riktlinjer i Kungälvs kommun till AGENDA 2030
Identifiera och följ upp relevanta mått och indikatorer kopplade till Agenda 2030
Sammanställ och analysera resultatet av det arbete som pågår i Kungälvs kommun
Redovisa resultat till kommunstyrelse och kommunfullmäktige i mars/april varje år i
samband med årsbokslut
Ta fram förslag på styrdokument för arbetet med Agenda 2030

10.1 Ökat fokus på klimatutmaningarna

I Parisavtalet har Sverige och de flesta av världens länder enats om att vi måste dämpa jordens
uppvärmning till max 2 grader för att undvika de allvarligaste effekterna av
klimatförändringarna. Helst ska uppvärmningen hållas under 1,5 grader. Kungälvs kommun
vill bidra till att Parisavtalet uppnås och koldioxidutsläppen minskas så de håller sig inom vår
del av det kvarvarande globala utsläppsutrymmet, dvs vår koldioxidbudget.
Koldioxidbudgeten visar hur mycket koldioxid Kungälv kan släppa ut varje år för att hålla sig
inom ramen för Parisavtalet.

Det långsiktiga målet

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att
därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt
territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990
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Vad är klimatmålen för 2030?

Etappmålen för den icke-handlande sektorn till 2030 innebär att utsläppen jämfört med 1990
års nivå bör minska med minst 63 procent utan kompletterande åtgärder eller med 55 procent
om kompletterande åtgärder skulle användas fullt ut.

Vad är EUS klimatmål?

Fit for 55 är EU:s samlade bidrag till genomförandet av EU:s klimatmål att minska EU:s
nettoutsläpp med minst 55 procent till år 2030 och lägger grunden till ett klimatneutralt EU
senast 2050. För utsläppshandelssystemet ETS ska koldioxidutsläppen nu kraftig

Vad behöver göras för att nå klimatmålen?

För att ha en chans att nå målet måste vi på global nivå ha en ekonomi som är helt
bortkopplad från utsläpp av fossila bränslen och andra växthusgaser senast år 2050.

Vad innebär klimatomställningen?

Klimatomställning. Koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären stiger
allt mer. För att temperaturökningen ska vara möjlig att begränsa till långt under två grader,
och helst under 1,5 grader, behöver utsläppen av växthusgaser snabbt minska.

10.2 Social hållbarhet

Programmet  Social hållbarhet – ökat innanförskap antogs av kommunfullmäktige den 19
december 2019 (Dnr KS2019/0202). Syftet är att tillsammans med civilsamhället,
näringslivet, hälso- och sjukvården och övriga offentliga institutioner öka innanförskapet i vår
kommun. Programmet är ett långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på vad Kungälvs
kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet och innanförskap.

Programmet är ett samlande dokument för det underliggande planerna; social översiktsplan,
äldreplan, funktionshinderplan samt plan Trygg i Kungälv. Planerna förtydligar programmets
mer övergripande formuleringar. De sträcker sig fram till 2023 med utblick mot 2027.
Planerna har tagits fram med utgångspunkt från verksamhetens förutsättningar, strategiska
mål, resultatmål, befintliga politiska uppdrag samt uppdrag inom Trygg i Kungälv, SIMBA
och Samordningsförbundet Älv & Kust. Prioriteringar har skett utifrån förvaltningens
befintliga resurser och pågående insatser.

Uppföljningen av program Social hållbarhet kommer integreras i Kungälvs kommuns
uppföljning av Agenda 2030, där aktiviteter följs upp årligen upp via en gemensam rapport.
Rapporten redovisas till kommunfullmäktige och innefattar återkopplingar från social
översiktsplan, äldreplan, funktionshinderplan samt plan Trygg i Kungälv.
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11 Strategiska mål och förutsättningar med resultatmål
De strategiska målen har tidsaspekten 4-10 år och skall vara övergripande till sin karaktär. De
strategiska målen skall vara så heltäckande som möjligt inom de politiska ansvarsområdena
samt fokusera på den aktuella politiska viljeinriktningen.

Som grund för kommunfullmäktiges strategiska mål finns förutom visionen även strategiska
förutsättningar vilken består av ekonomi, medarbetare (human kapital) och processer.

De strategiska målen konkretiseras av kommunstyrelsen i form av resultatmål. Dessa mål
skall vara tydliga och
mätbara och ha en tidsaspekt på 1 – 3 år.

11.1 Sammanfattning

11.1.1 Strategiska mål och resultatmål

Kommunfullmäktiges Strategiska
mål Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål

1. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö

2. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att
börja grundskola

3. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre
arbetslöshet

Att ge goda förutsättningar för livslång
lärande

4. En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd

En trygg omsorg med valmöjligheter
genom livet

5. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom
lagstadgad tid

Att ge möjligheter till en aktiv fritid för
alla åldrar

6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med
funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv

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

6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med
funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv

7. Förbättrat näringslivsklimatAtt medborgare och näringsliv ska
känna ökat förtroende för kommunen

8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet

Hållbar samhällsutveckling genom ökad
samordning mellan infrastruktur och
byggnation i hela kommunen

9. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark
och handel

10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryckKommunen, medborgarna och
företagen minskar tillsammans
klimatutsläpp och miljöpåverkan 11. Ökad kollektiv jobbpendling

12. Minskat utanförskap och bidragsberoende

13. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds
vuxenutbildning

Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle

14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras
mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande
insatser

Levande havsmiljö 10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck

Robust och uthållig kommun med
minskad miljö- och klimatbelastning

15. Ökad robusthet i kommunala funktioner
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11.1.2 Strategiska förutsättningar och resultatmål

Kommunfullmäktiges Strategiska
förutsättningar Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål

16. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommunStrategiska förutsättningar

17. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda
sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

11.2 KS resultatmål med indikatorer med koppling till KF
strategiska mål och förutsättningar

11.2.1 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att ge goda
förutsättningar för livslång lärande

Politiskt förtydligande

Kommunen är som huvudman ansvarig för den kommunala utbildningen. Det politiska
ansvaret innebär att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. Det
handlar bl.a. om elevhälsa, bra och välutbildade lärare och skolledare, IT, läromedel och
lokaler m m. Det handlar också om ledning och styrning av en omfattande organisation, att
rätt beslut fattas på rätt nivå.
Nytt Kungälv 2030 vill utveckla resurssättningen genom bättre analyser av nationella prov
och att de faktiska studieresultaten är en utgångspunkt i resurssättningen.

11.2.1.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 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
Målvärde

2023

Elevenkät årskurs 2 i grundskolan: "Jag är
trygg i skolan", index.
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.

85
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Indikator
Målvärde

2023

Elevenkät årskurs 5 i grundskolan: "Känner
du dig trygg i skolan?", index.
Beskrivning
Enkäten genomförs vartannat år av
Skolinspektionen och vartannat år av
Göteborgsregionen. Indikatorn visar ett index
från 0-100 utifrån frågans verbala
svarsalternativ.

80

Elevenkät åk 9 i grundskolan: "Känner du
dig trygg i skolan?", index.
Beskrivning
Enkäten genomförs en gång per året av
Göteborgsregionen. Indikatorn visar ett index
från 0-100 utifrån frågans verbala
svarsalternativ. Resultatet publiceras under
våren.

80

Elevenkät år 2 i gymnasieskolan: "Känner
du dig trygg i skolan?", index.
Beskrivning
Enkäten genomförs en gång per året av
Göteborgsregionen. Indikatorn visar ett index
från 0-100 utifrån frågans verbala
svarsalternativ. Resultatet publiceras under
våren.

80

Enkät till vårdnadshavare i förskola och
pedagogisk omsorg "Jag upplever att mitt
barn känner sig tryggt", index.
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.

4,55
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11.2.1.2 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 2. Alla förskolebarn är
efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola

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
Målvärde

2023

Enkät till vårdnadshavare i förskola och
pedagogisk omsorg: "Mitt barn ges
möjlighet att bearbeta konflikter, reda ut
missförstånd, kompromissa och respektera
varandra", index.
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.

4,35

Enkät till vårdnadshavare i förskola och
pedagogisk omsorg: ”Förskolan
uppmuntrar mitt barn att uttrycka sina
tankar och åsikter, index.
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.

4,3

Enkät till vårdnadshavare i förskola och
pedagogisk omsorg: ”Förskolan stimulerar
barnens samspel i grupp, index.
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.

4,45
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Indikator
Målvärde

2023

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)
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.

85%

Heltidstjänster i förskolan med
förskollärarlegitimation, kommunal regi,
andel (%)
Beskrivning
Heltidstjänster i förskolan med
förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel
(%).

56%

11.2.1.3 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 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 särskilt viktig del av detta. Målet omfattar samverkan för att identifiera
och stödja personer som står långt från arbetsmarknaden.

Indikator
Målvärde

2023

Andelen godkända kursbetyg av slutförda
kurser - grundläggande och gymnasial
kommunal vuxenutbildning
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.

92%
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Indikator
Målvärde

2023

Antalet elever folkbokförda i Kungälvs
kommun som deltar i yrkesutbildning inom
GR och kommunens vuxenutbildning.
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.

250

Andel elever folkbokförda i Kungälvs
kommun som har arbete, studerar eller är
egenföretagare efter att de avslutat
yrkesutbildning inom GR
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.

80%

11.2.1.4 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 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
Målvärde

2023

Andel elever (%) med godkänt betyg i
samtliga ämnen vårterminen årskurs 6.
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.

79%
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Indikator
Målvärde

2023

Andel elever (%) med godkänt betyg i
samtliga ämnen i slutbetyg för årskurs 9.
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.

73%

Andel elever (%) med behörighet till
yrkesprogram i gymnasieskolan i slutbetyg
för årskurs 9.
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.

89%

Andel avgångselever (%) från
gymnasieskolan med gymnasieexamen.
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.

88%
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11.2.2 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: En trygg omsorg med
valmöjligheter genom livet

Politiskt förtydligande

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

11.2.2.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 5. Ökad behovstäckning
inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid

Förvaltningens tolkning

Skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika former av boenden och utveckla den
långsiktiga planeringen så att efterfrågan och behov matchas i enlighet med lagen

Indikator
Målvärde

2023

Antal egna boendeplatser enligt LSS och
SoL
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

145

Väntetid i antal dagar från
ansökningsdatum till första erbjudet
inflyttningsdatum till särskilt boende,
medelvärde
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).

90
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Indikator
Målvärde

2023

Väntetid i antal dagar från beslut till första
erbjudna inflyttningsdatum avseende
boende enl. LSS § 9.9, medelvärde
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.

90

11.2.3 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att ge möjligheter till
en aktiv fritid för alla åldrar

Politiskt förtydligande

En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns goda
möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen. Ett fungerande föreningsliv är en del i
demokratiarbetet, kommunens attraktivitet och möjlighet för att fler medborgare ska kunna
delta och känna gemenskap genom fritidsaktiviteter.

Utanförskapet ska minska genom att barn från resurssvaga hem ska garanteras en organiserad
fritidssysselsättning inom föreningslivet

11.2.3.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 6. Fler barn, unga och
äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och
varierat kultur- och fritidsliv

Förvaltningens tolkning

Öka tillgängligheten 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.
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Indikator
Målvärde

2023

Andel elever i årskurs 8 i grundskolan som
är medlem i en förening (mäts vart 3:e år,
LUPP-undersökningen)
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.

65%

Antal medlemskap i föreningar 7-20 år
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.

5 200

Antal deltagartillfällen redovisade inom
LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd)
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.

150 000



158/22 Budget 2023 – Förvaltningens verksamhetsplan - KS2022/1866-2 Budget 2023 – Förvaltningens verksamhetsplan : Förvaltningens verksamhetsplan 2023 20221116

Kommunstyrelse, Förvaltningens verksamhetsplan 2023 52(110)

Indikator
Målvärde

2023

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal
per invånare 7-20 år (Statligt LOK-stöd)
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.

35

11.2.4 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att alla medborgare
ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv

Politiskt förtydligande

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund. Kommunen ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att
utveckla sina skapande förmågor. Samverkan med civilsamhället, föreningar och företag skall
bidra till en god fritid och ett rikare kulturliv. Utanförskapet ska minska genom att barn från
resurssvaga hem ska garanteras en organiserad fritidssysselsättning inom föreningslivet.

11.2.4.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 6. Fler barn, unga och
äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och
varierat kultur- och fritidsliv

Förvaltningens tolkning

Öka tillgängligheten 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
Målvärde

2023

Antal deltagartillfällen på kulturskola
Beskrivning
Antal deltagartillfällen. En elev kan räknas flera
gånger.

25 000
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Indikator
Målvärde

2023

Antal kulturevenemang
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.

500

Antal utlån av media till barn och unga på
biblioteken
Beskrivning
Anger totalt antal lån inklusive e-media till barn
och unga.

140 000

Aktiva låntagare i kommunala bibliotek,
antal/1000 inv.
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.

250
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11.2.5 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att medborgare och
näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Politiskt förtydligande

Kommunen ska kontinuerligt utveckla sina interna processer så att medborgarna,
organisationer och företag känner ett ökat förtroende för kommunen och dess verksamheter.
Det är ett stort arbete som måste involvera hela politiken och alla kommunens anställda.

11.2.5.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 7. 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.

Indikator
Målvärde

2023

Kungälvs kommun i Svenskt Näringslivs
ranking om företagsklimat
Beskrivning
Svenskt Näringslivs årliga rankinglista över det
lokala företagsklimatet i Sveriges alla
kommuner. Samtliga frågor redovisas i den
öppna faktabasen om företagsklimat som finns
tillgänglig på
http://foretagsklimat.svensktnaringsliv.se.
Företagare får en enkät betygsätta hur de
upplever situationen för det egna företaget ur
skilda aspekter.

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som
viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i
rankingen är företagens bedömning av ”Det
sammanfattande omdömet om
företagsklimatet i kommunen”. Den frågan
utgör en tredjedel av rankingen. De frågor som
var och en utgör 1/18 av rankingen är: Service
till företagen, Tillämpning av lagar och regler,
Konkurrens från kommunens verksamheter
samt Tillgång på medarbetare med relevant
kompetens. Fem delfrågor om attityder utgör
tillsammans 1/18 och två infrastrukturfrågor
utgör ytterligare 1/18.

I rankingen vägs också strukturella
förutsättningar för företagande i respektive
kommun in. Sex statistiska faktorer från
Statistiska Centralbyrån, SCB och UC AB är
utvalda. Varje statistisk faktor ges också en
artondels vikt i rankingen.

190
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Indikator
Målvärde

2023

Insikt, Kungälvs kommuns index
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.

74

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut
ensam, andel (%)
Beskrivning
Antal som uppgivit att de ofta eller ibland
avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli
överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad
dividerat med antal som besvarat frågan.
Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor
(HLV). Redovisas vart annat år, jämna år.
Publiceringsvecka: v 48 2020. Avser år:
Samma år

23%

Kvinnor 16-84 år som avstår från att gå ut
ensam, andel (%)
Beskrivning
Antal kvinnor som uppgivit att de ofta eller
ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för
att bli överfallen, rånad eller på annat sätt
ofredad dividerat med antal som besvarat
frågan. Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika
villkor (HLV). Redovisas vart annat år, jämna
år.
Publiceringsvecka: v 48 2020. Avser år:
Samma år

43%

Män16-84 år som avstår från att gå ut
ensam, andel (%)
Beskrivning
Antal män som uppgivit att de ofta eller ibland
avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli
överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad
dividerat med antal som besvarat frågan.
Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor
(HLV). Redovisas vart annat år, jämna år.
Publiceringsvecka: v 48 2020. Avser år:
Samma år

10%
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11.2.5.2 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 8. Kortare
handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet

Förvaltningens tolkning

Handläggningstider av kommunens myndighetsutövning och service ska inte överstiga
lagstadgade maxtider.

Indikator
Målvärde

2023

Bygglov - Index kundnöjdhet
handläggningstid i Insikt
Beskrivning
Insikt är en servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning. Indikatorn mäter
kundnöjdhet gällande handläggningstid.
Resultat över 70 är ett högt betyg.

70

Myndighetsområde miljö - Index
Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt
Beskrivning
Insikt är en servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning. Indikatorn mäter
kundnöjdhet gällande handläggningstid.
Resultat över 70 är ett högt betyg.

70

Myndighetsområde livsmedel - Index
Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt
Beskrivning
Insikt är en servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning. Indikatorn mäter
kundnöjdhet gällande handläggningstid.
Ansvarig enhet är miljöenheten. Resultat över
70 är ett högt betyg.

80
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Indikator
Målvärde

2023

Markupplåtelse allmän platsmark - Index
Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt
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.

76

Utredningstid i antal dagar från påbörjad
utredning till avslutad utredning inom barn
och ungdom 0-20 år, medelvärde
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.

120

Andel som erbjudits förskola inom fyra
månader efter ansökan
Beskrivning
Indikatorn anger i vilken grad kommunen följer
skollagen bestämmelse om att erbjuda
barnomsorg inom 4 månader.

100%
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11.2.6 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Hållbar
samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur
och byggnation i hela kommunen

Politiskt förtydligande

Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan
infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad,
samordning inom kommunen och dess bolag och samordning mellan kommunen och externa
investerare.

11.2.6.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 9. 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
Målvärde

2023

Antal bostäder i antagna detaljplaner 300

Antalet bostäder i beviljade bygglov
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.

300
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Indikator
Målvärde

2023

Antalet bostäder som fått slutbesked (Antal
färdigställda lägenheter)
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.

300

Antal bostäder i beviljade bygglov
utomplans
Beskrivning
Avser bostäder i beviljade bygglov (samtliga
inkomna bygglov som avser utomplans
kommer att handläggas)

50

Antal hektar verksamhetsmark i antagna
detaljplaner
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.

0

Antal kvadratmeter handel i antagna
detaljplaner
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.

750
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11.2.7 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Kommunen,
medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp
och miljöpåverkan

Politiskt förtydligande

Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. Kommunens roll ska
vara att möjliggöra och underlätta för företag och invånare att göra en positiv skillnad.

11.2.7.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 10. Minskade utsläpp i
luft och vattendrag och minskat klimatavtryck

Förvaltningens tolkning

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster.
Energieffektivisering, omställning till förnybara bränslen och en övergång till mer hållbar
konsumtion är också prioriterade områden. När det gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan
från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas. Information, kunskap och samverkan är
viktiga verktyg för att nå målet.

Indikator
Målvärde

2023

Totala utsläpp av växthusgaser i Kungälv
(ton/år)
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.

Målsättningen är att minska kommunens
utsläpp av växthusgaser med 80% jämfört med
1990.

60 128
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Indikator
Målvärde

2023

Fossila koldioxidutsläpp ton/invånare från
lokaler samt fordon
Beskrivning
Avser hela kommunen, från lokaler samt
fordon. Fossila koldioxidutsläpp från trafik,
arbetsmaskiner samt uppvärmning av bostäder
och lokaler, ton per invånare.

2,3

Andel lokal förnybar elproduktion i
Kungälvs kommun
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 invånare. (Enhet: Procent).

4,5%

Totalt antal resande med kollektivtrafik i
Kungälvs kommun
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.

8 750 000

Antal körda mil med bil per invånare
Beskrivning
Hur långt invånarna kör med bil per år.
Målvärde baseras på planerad utbyggnad på
landsbygd. Bilberoende är högre på landsbygd
än i tätort.

750
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11.2.7.2 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 11. 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
Målvärde

2023

Totalt antal resande med kollektivtrafik i
Kungälvs kommun
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.

8 750 000

Antal körda mil med bil per invånare
Beskrivning
Hur långt invånarna kör med bil per år.
Målvärde baseras på planerad utbyggnad på
landsbygd. Bilberoende är högre på landsbygd
än i tätort.

750

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel
(%)
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

78%
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11.2.8 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Trygg uppväxt ger ett
tryggare samhälle

Politiskt förtydligande

Alla har rätt till en trygg skolgång och en organiserad fritidssysselsättning. Barnens föräldrar
ska genom riktade satsningar bli goda förebilder.

11.2.8.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 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
Målvärde

2023

Arbetslösa inklusive i åtgärder i Kungälv
(16-64 år)
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

4%
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Indikator
Målvärde

2023

Utbetalt försörjningsstöd exklusive
nyanlända, Tkr per tertial
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).

7 900

Antal ärenden inom kommunens
arbetsmarknadsverksamhet, inklusive
serviceärenden.
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.

60
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11.2.8.2 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 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
Målvärde

2023

Andel av ungdomarna (%) inom
uppföljningsansvaret som varit i kontakt
med handläggare.
Beskrivning
Andelen av totala antalet ungdomar som är
aktuella för KAA som varit i kontakt med
handläggare.

100%

Andel av ungdomarna (%) inom
uppföljningsansvaret utan sysselsättning
som erbjudits insats.
Beskrivning
Andel av de ungdomar utan sysselsättning
som blivit erbjudna insats från KAA-
handläggare.

100%
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11.2.8.3 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 14. Utanförskapet
minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella
kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser

Förvaltningens tolkning

Alla som uppbär ekonomiskt bistånd ska ha en individuell arbetsplan som utgår utifrån
personens egen förmåga att nå ett icke bidragsberoende. Genom samverkan mellan
kommunens olika insatser ska den enskilde nå ett ökat innanförskap.

Indikator
Målvärde

2023

Andel personer vars försörjningsstöd har
villkorats med krav på
arbetsmarknadsfrämjande insatser där
socialtjänstlagen tillåtit det
Beskrivning
Indikatorn anger andelen personer vars
försörjningsstöd har villkorats med krav på
arbetsmarknadsfrämjande insatser där
socialtjänstlagen tillåtet det.

100%

11.2.9 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Levande havsmiljö

Politiskt förtydligande

Kommunen ska tillsammans med relevanta samarbetspartners öka kunskapen om
miljöförstöringen av vår kust och initiera verkningsfulla åtgärder.

11.2.9.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 10. Minskade utsläpp i
luft och vattendrag och minskat klimatavtryck

Förvaltningens tolkning

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster.
Energieffektivisering, omställning till förnybara bränslen och en övergång till mer hållbar
konsumtion är också prioriterade områden. När det gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan
från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas. Information, kunskap och samverkan är
viktiga verktyg för att nå målet.
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Indikator
Målvärde

2023

Insamlad mängd skräp inom
strandstädningen (kg/år)
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.

17 000

Status näringsämnen totalt i havet
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

4

Status växtplankton i havet.
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

4
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11.2.10 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Robust och uthållig
kommun med minskad miljö- och klimatbelastning

Politiskt förtydligande

Kungälvs kommun ska vara en robust kommun som har hög uthållighet i kris, höjd beredskap,
förändrat klimat och i krig

11.2.10.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 15. 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
Målvärde

2023

Kommunens generella krisberedskap -
faktorer för krishanteringsförmåga (Andel

godkända faktorer)
Beskrivning
Syftet med en bedömning av kommunens
generella krisberedskap är att få en
övergripande bild av de förutsättningar
kommunen har att förebygga och
hantera extraordinära händelser.

I Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) föreskrifter om kommuners
risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS2015:5)
finns en lista med indikatorer för bedömning av
kommuners generella krisberedskap
(förmåga). Föreskriften finns bifogad till denna
indikator.

Under 2022 uppfylls 80% av indikatorerna och
målet är att uppfylla 100% till år 2026.

85%
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Indikator
Målvärde

2023

Andel av befolkningen som bor max 2,5 km
från en trygghetspunkt.
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.

75%

Status - Utbildning och övning av
kommunens krisorganisation (andel övade
funktioner)
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.

80%
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11.2.11 Strategiska förutsättningar

11.2.11.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 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 och personlig utveckling utifrån kompetens och erfarenhet.

Indikator
Målvärd

e 2023

Andel timavlönade i förvaltningen, arbetade
timmar
Beskrivning
Tid som utförs av timavlönade i förhållande till
totalt arbetad tid. Målsättningen är att andelen
ska minska. Anges i procent.

Period avser tertial (4 mån) 1/12-31/3, Tertial 2
(8 mån) 1/12-31/7, Tertial 3 (12 mån)1/12-
30/11

6,9%

Personalomsättning i förvaltning, exklusive
pension
Beskrivning
Externa avgångar på grund av egen begäran
exklusive pension i relation till medeltalet
anställda under beräkningsperioden (året), hela
förvaltningen. Mätningen görs i rullande
tolvmånadersperioder. Endast månadsavlönad
personal inkluderade.

Mätperioder:
T1: 20XX-04-01--20XY-03-31, T2: 20XX-08-01-
-20XY-07-31, T3: 20XX-12-01--20XY-11-30

9%

Frisknärvaro
Beskrivning
Andel anställda som har mindre än 5 sjukdagar
under mätperioden.
Endast månadsavlönad personal inkluderade.

54,5%
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Indikator
Målvärd

e 2023

Andel chefer (%) med antal medarbetare
färre än 26
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.

50%

Andel chefer (%) med antal medarbetare
inom intervallen 26-35
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.

31%

Andel chefer (%) med antal medarbetare,
fler än 35
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.

18%
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11.2.11.2 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 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

Indikator
Målvärd

e 2023

SCB medborgarunderökning: ”Kommunen
sköter sina verksamheter bra”, andel
positiva svar %”
Beskrivning
SCB:s medborgarundersökning är en
attitydundersökning som görs på uppdrag av
kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin
kommun. Undersökningen ger bland annat svar
på frågor om hur olika grupper i kommunen
tycker att verksamheter, samhällsservice,
klimat- och miljöarbete och underhåll av den
offentliga miljön i kommunen fungerar. Det är
även möjligt att även jämföra kommunens
resultat med andra kommuner och riket som
helhet. Kungälv genomför undersökningen vart
annat år.

80%

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS),
andel (%)
Beskrivning
Avvikelse i procent mellan total nettokostnad
och total strukturårsjusterad standardkostnad
för förskola och skolbarnomsorg, grundskola,
gymnasieskola, individ- och familjeomsorg och
vård och omsorg om äldre. Med nettokostnad
avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser
samtlig regi.
Utfallet redovisas som en procentuell avvikelse
från den kostnadsnivå som kommunen
beräknas ha enligt skatteutjämningssystemet.
Ett utfall över 0 procent innebär högre
kostnader än förväntat. Utfall under 0% innebär
lägre kostnader än förväntat. Källa: SCB och
SKL.

0%

Nettokostnad per invånare
Beskrivning
Nettokostnad kommunens verksamhet totalt,
kr/inv (N03067)
Bruttokostnad minus interna och externa
intäkter för kommunens samtliga löpande
verksamheter, både egentlig verksamhet
(huvudsakligen skattefinansierad) och
affärsverksamhet (huvudsakligen
avgiftsfinansierad), dividerat med antal
invånare i kommunen den 31/12. Avser
huvuddelen av kommunens löpande externa
kostnader, till exempel löner,
arbetsgivaravgifter, hyror, bidrag, förändrad
pensionsavsättning, utbetalda pensioner, inköp
av varor och tjänster etc. Källa: SCB.

58 000
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Indikator
Målvärd

e 2023

Antal årsanställd per 1000 invånare
Beskrivning
Årsarbetare, totalt kommunalt anställda, antal
(N00098)
Årsarbetare, totalt antal kommunalt anställda.
Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av
den faktiska sysselsättningsgraden för
månadsavlönade och arbetade timmar för
timavlönade. Årsarbetare anger hur många
anställda kommunen skulle ha haft om den
faktiska sysselsättningsgraden för
månadsavlönade och arbetade timmar för
timavlönade summerades till
heltidsanställningar. Anställda inom
kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte.
Källa: SKL:s personal- och lönestatistik
(novemberstatistiken).

Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB.
Invånare totalt, antal (N01951)

71
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12 Politiska uppdrag

12.1 Politiska uppdrag från kommunfullmäktige -
Beredningsuppdrag

12.1.1 Bildning och lärande

Politiskt uppdrag Genomförande

Genomlysning och vidareutveckling av skolans och
förskolans resursfördelningsmodell
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2024-12-31  Ansvarig
Dennis Reinhold

Ny 2023 BBL. Resurssäkra skolpengen
långsiktigt
Vi vill skapa en ny kultur för utvecklingen av
hela skolan, där vi utgår från att genomföra
satsningar som kan mätas genom meritvärde
och förbättrade provresultat. Det innebär att vi
efterfrågar förslag på utvecklingsområden som
grundas i ordentliga analyser med ett synsätt
att förutsättningarna för framtidens förbättrade
resultat skapas idag. I det arbetet vill vi också
resurssäkra skolans resurser långsiktigt, d v s
definiera vad skolpengen i Kungälv ska räcka
till ifråga om resurser.

Beskrivning
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

12.1.2 Samhälle och utveckling

Politiskt uppdrag Genomförande

Förslag på åtgärder tas fram i dialog med beredningen och
idrottsrådet
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2024-12-31  Ansvarig
Lena Arnfelt, Anders Holm, Dennis Reinhold

Ny 2023 BSoF. Inkludering av barn från
resurssvaga hem i föreningslivet
Ta fram förslag på åtgärder i dialog med
idrottsrådet.
Utred exempel på aktiviteter under lov.

Beskrivning
Beskrivning i samarbete med berörd beredning.
En förutsättning kan vara aktiviteter med låga avgifter och
gratis eller billig förtäring vid aktiviteter och utflykter.

Förslag på modell tas fram i dialog med beredningen
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2024-12-31  Ansvarig
Anders Holm

Ny 2023 OKTOBER BSF. Kollektivtrafik/Ta
fram modell över ny ansvarsfördelning av
kollektivtrafik
Vi uppdrar utifrån ovan åt beredningen framtid
och fritid att ta fram en modell för hur en ny
ansvarsfördelning mera konkret skulle kunna
se ut samt en översikt över tänkbara
investeringar som ett sådant upplägg skulle
kräva. I uppdraget ingår att särskilt lyfta fram
ungdomars behov av kollektivtrafik på kort och
lång sikt.

Behovet av en utbyggd och välfungerande
kollektivtrafik ökar i takt med omställningen
och kommunens utveckling. Utbyggnaden av
kollektivtrafiken ligger för vår expanderande
kommun alltid steget efter och förändringar är
svåra att genomföra eftersom vi som kommun

Beskrivning
Förvaltningen bistår beredningen med att utarbeta förslag på
modell.
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Politiskt uppdrag Genomförande

är för svaga i relationen till Västtrafik.

Kollektivtrafikens utbud kan vara reglerande
när det gäller behovet att skapa ny kapacitet i
vägnätet, eftersom kollektivt resande bättre
hushållar med befintlig infrastruktur och till
betydligt lägre kostnader än vad det
ekonomiskt innebär att skapa ny infrastruktur.

Ny kapacitet för kollektivtrafiken går också
betydligt snabbare att få fram än den
tidsåtgång som går åt för att öka kapaciteten i
vägnätet.

Tillväxten är det främsta skälet att öka
rådigheten över kollektivtrafiken tillsammans
med uppenbara miljöskäl.

Ytterligare ett skäl att öka rådigheten, är de
ramtider som gäller för skolskjutstrafiken som
har direkt påverkan på hur väl vi kan utnyttja
skolornas resurser.

En avgörande faktor för att åstadkomma en
bättre kollektivtrafik, är att kommunens
rådighet över kollektivtrafiken måste öka och
kostnaderna för kollektivtrafiken måste ses i ett
mycket större sammanhang - framförallt mot
bakgrund av vad andra alternativ att bygga ut
vägnät innebär i tidsåtgång och kostnader.

En ökad rådighet skulle kunna lösas genom att
ansvarsfördelningen mellan kommunen och
Västtrafik förändras, genom att kommunen
ansvarar för matningstrafiken till Västtrafiks
bussar vid större knutpunkter såsom Kungälvs
Resecentrum och Eriksdal samt lokaltrafiken.
Lösningen med Marstrandsfärjan skulle kunna
stå som förebild för en inledande diskussion.

Med ett kommunalt ansvar för matnings- och
lokaltrafiken skulle pendelparkeringar kunna
etableras längre ut i trafiknätet, där tillgång till
mark är betydligt bättre.

Ska det kollektiva resandet öka - måste
robusthet och enkelheten i resandet också
göra det. Framförallt måste turtätheten öka och
bytestiderna elimineras samtidigt som det för
kommande generationer skall vara det
naturliga sättet att förflytta sig. Av det skälet är
en uppdelning av ansvaret mellan kommunen
och Västtrafik rimlig. Vi kommer inte lösa
problemen genom den modell för samverkan
som gäller idag, eftersom vi måste göra många
olika åtgärder samtidigt utifrån en stor och
komplex helhet.

Vi identifierar också Trafikverket som en part i
en ny ansvarsfördelning som leder till ett bättre
hushållande av befintlig infrastruktur.
Trafikverket bör rimligen bidra ekonomiskt till
lösningar som är mera hushållande också för
dem.
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12.1.3 Stab

Politiskt uppdrag Genomförande

Utarbeta förslag till reviderade ägardirektiv
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31  Ansvarig
Mats Mikulic

Ny 2023 EB. Förnya ägardirektiven till
Kungälv Energi
Robust och hållbar energiförsörjning – vi ska
främja utvecklingen av förnyelsebar och lokalt
producerad energi och erbjuda såväl
kommuninvånare som företag rådgivning kring
miljöinvesteringar och energieffektiviseringar.
Kommunen ska varje år minska sin
energianvändning.

Beskrivning
Förvaltningen bistår ekonomiberedningen med att utarbeta
förslag till reviderade ägardirektiv för Kungälv Energi AB.

12.2 Politiska uppdrag från kommunstyrelsen

12.2.1 Trygghet och stöd

Politiskt uppdrag Genomförande + Ansvarig

Stärkt stöd till föreningar för trygghetsskapande
åtgärder. Ansvarig
Lena Arnfelt, Anders Holm, Åsa Berglie
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2024-12-31

Ny 2023 OKTOBER Organiserad
fritidsaktivitet
Beskrivning
Kungälv behöver fler mötesplatser som är
relevanta och öppna, inte minst för unga. Detta
utvecklingsarbete ska ske i bred
samhällsmedverkan. Den fritidspolitiska
utvecklingen ska ha riktade insatser för unga,
äldre och medborgare med
funktionsnedsättning. Folkhälsa, idrott, social
gemenskap ska stödjas medan utanförskap
och ensamhet ska motverkas.

Beskrivning
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.

Sammanhållande arbete mellan socialtjänst, skola och
fritid Ansvarig
Lena Arnfelt, Dennis Reinhold
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2024-12-31

Ny 2023 OKTOBER Sociala resurskedjan
från generella insatser till individuella
insatser dygnet runt
Beskrivning
Ny politisk inriktning som understryker behovet
av ett samordnat operativt arbete utifrån
många kompetensområden.

Arbetet ska resultera i förbättrad samordning
på operativ nivå inom olika
kompetensområden utifrån helhetssyn, där rätt
kompetenser snabbt kan stötta i barnens
livsmiljö.

Beskrivning
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
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Politiskt uppdrag Genomförande + Ansvarig

insatser. Fältuppdraget behöver renodlas och organiseras
tillsammans med övriga utförarresurser inom socialtjänsten,
fritid och skolan.

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.

Följa GR:s arbete med möjligheten till kompletterande
försörjningsstöd för personer som uppbär
försörjningsstöd Ansvarig
Lena Arnfelt
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2024-06-01

Ny 2023 OKTOBER Studier mot
kompletterande försörjningsstöd
Beskrivning
Inom GR pågår diskussioner inom styrgruppen
för arbetsmarknad om möjligheten till
kompletterande försörjningsstöd för personer
som uppbär försörjningsstöd och studerar. Det
är angeläget att vi följer den utvecklingen noga
och att vi har ungefär samma lösningar inom
vår arbetsmarknadsregion.

Beskrivning
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 enskilt fall.

Utredning om utbud inom daglig verksamhet Ansvarig
Lena Arnfelt, Åsa Berglie
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Ny 2023 OKTOBER Utred hur utbudet inom
daglig verksamhet kan utvecklas
Beskrivning
Vi vill utveckla daglig verksamhet, så den blir
än mer meningsfull och individanpassad. Vi vill
också att den ska vara gränslös utifrån
kommungräns. Vi vill i samarbete med företag
och föreningsliv utveckla nya mötes- och
arbetsplatser för medborgare med
funktionsvariation. Beskrivning

Utredning görs och genomförande presenteras. Arbetet ska
ske i samarbete med projektchef som ansvarar för
lokalresursplanen.
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Politiskt uppdrag Genomförande + Ansvarig

Samarbete med civilsamhälle och föreningsliv Ansvarig
Lena Arnfelt
Startdatum
2021-01-01

Pågående

Slutdatum
2023-12-31

Beskrivning
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.

Ny 2023 OKTOBER Ökade insatser för att
motverka den ofrivillig ensamheten
Beskrivning
Vi vill stimulera till en ökad användning av
smarta digitala och tekniska lösningar som
underlättar för den äldre, för anhöriga och
personal. Aktiviteter eller trygghetsskapande
insatser ska bryta den ofrivillig ensamheten
och skapa trygghet för äldre och anhöriga.

Kommentar T2 2022

Planerade aktiviteter så som tema fysisk aktivitet genomförs i
brett samarbete med näringsliv, volontärer, rehab och
föreningsliv. Föreläsningar inom motivation träning
genomförd. Seniordagen genomfördes i maj och
Seniorcaféet är öppnat sedan tertial 1 och där arbetas med
att förebygga ensamhet, erbjuda gympa, yoga m.m

Ökad samordning kring befintliga föräldrastödjande
insatser för att öka effektivt resursutnyttjande och
tillgängligt stöd Ansvarig
Lena Arnfelt, Dennis Reinhold
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Ny 2023 OKTOBER. Generella
föräldrautbildningar, Föräldrastöd
Beskrivning
1.Generella föräldrautbildningar
2.Föräldrastöd

Förvaltningen, specifikt sektor Trygghet och
stöd, bedriver serviceinsatser i form av
föräldrautbildning/föräldrastöd, ungdomsstöd i
samverkan med Trygga ungdomsmiljöer.
Satsningar stärker än mer det förebyggande
arbetet och tidiga insatser.
Genom utökat operativt samarbete i inom
ramen för Social hållbarhet och tvärsektoriellt
arbete tillsammans med linjeverksamhet
(exempelvis Kompetenscentrum) ska man
erbjuda föräldrar stöd i ett tidigt skede i form av
generella föräldrautbildningar och stöd.
(Utbildningar ska breddas)

Beskrivning
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.

Ta fram aktiviteter i Plan Trygg i Kungälv utifrån det
fortsatta och utvecklade samarbetet mellan ToS och BoL
inom alkohol och drogförebyggande-arbete. Ansvarig
Lena Arnfelt, Dennis Reinhold
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2024-12-31

Ny 2023 Uppföljning och revidering av Plan
för Trygghet utifrån ökade insatser mot
narkotikaförsäljning, brott, våld och
organiserad brottlighet
Beskrivning
Arbetet med Program för social hållbarhet
2020-2027 med underliggande planer skall
fortsätta. Plan för Trygg i Kungälv behöver
följas upp för att skärpa insatser mot
narkotikaförsäljning, brott, våld och
organiserad brottslighet i en ökad
myndighetssamverkan. Arbetet för att
motverka gängkulturer behöver också skärpas
och arbetet måste flytta ner i ålder och in i
familj och bostadspolitiken. Tillsammans ska vi
öka kunskapen om de tidiga signalerna kring
kriminalitet och missbruk.
Alla har rätt till en trygg uppväxt, skolgång och

Beskrivning
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.
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en organiserad fritidssysselsättning. Barnens
föräldrar ska genom riktade satsningar bli goda
förebilder.

Utredning och förslag om ny nivå för
habiliteringsersättning Ansvarig
Pia Jakobsson, Lena Arnfelt
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-06-30

Ny 2023 Utred och föreslå ny nivå för
habiliteringsersättningen fr o m 2023-07-01
Beskrivning
Vi vill utveckla daglig verksamhet, så den blir
än mer meningsfull och individanpassad. Vi vill
också att den ska vara gränslös utifrån
kommungräns. Vi vill i samarbete med företag
och föreningsliv utveckla nya mötes- och
arbetsplatser för medborgare med
funktionsvariation.
Det är vare sig rimligt eller rättvist att den
habiliteringsersättning som medborgare i
Kungälv har genom arbete eller deltagande i
daglig verksamhet, är lägre jämfört med
exempelvis Göteborg, därför vill vi under 2023
anpassa ersättningen till den nivå som gäller i
andra kommuner utifrån att vi vill vara en
föregångskommun på området.
Habiliteringsersättningen är inte reglerad i lag,
förordning eller föreskrift och innebär ingen
skyldighet för kommunen att betala ut.
Daglig verksamhet är en lagstadgad insats
enligt LSS-lagen. Daglig verksamhet ska vara
en stimulerande, utvecklande och personligt
anpassad sysselsättning. Personer i
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete
och inte utbildar sig kan få daglig verksamhet.
Insatsen omfattar personer med
utvecklingsstörning, autism eller
autismliknande tillstånd samt personer med
betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
Kommunen bedömer varje enskild ansökan
och avgör vem som får insatsen daglig
verksamhet.
I förarbetena till LSS-lagen framgår att
kommunerna rekommenderas att lämna viss
ersättning till deltagare i daglig verksamhet
(habiliteringsersättning).

Beskrivning
Utredning med förslag om ny nivå för habiliteringsersättning
genomförs.

12.2.2 Bildning och lärande

Politiskt uppdrag Genomförande + Ansvarig

Utredning av YH-lärcentrum i nära samarbete med GR
Ansvarig
Dennis Reinhold
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2024-12-31

Erbjud YH-utbildningar i Kungälv
Beskrivning
Idag hyr kommunen in lokalerna som
vuxenutbildningen använder i nära anslutning
till gymnasiet. Det finns ett behov att skissa på
hur gymnasiet med vuxenutbildning ska
bedrivas i framtiden, detta måste utredas ur
flera perspektiv som behov, ekonomi och
stadsutveckling. Utöver det bör kommunen ta
till sig de kompetensproblem näringslivet har
och i framtiden utveckla Kungälv som studieort
och kunna erbjuda de YH-utbildningar som
näringslivet efterfrågar.

Beskrivning
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.
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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.

Utökad satsning på näringslivets behov utifrån
Kompetenscentrum, gymnasieskolan och grundskolan
Ansvarig
Dennis Reinhold
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2024-06-30

Ny 2023 Dialog med näringslivet om
kompetensbehov
Beskrivning
Kommunens arbetsmarknadspolitik måste bli
mer ömsesidig i förhållande till företagen. Vi vill
gärna som kommun ha näringslivets
medverkan i praktikplatser och olika
samarbeten och skapa utbildningar som
efterfrågas av det lokala näringslivet. Vi ser ett
behov av en fördjupad dialog kring det
kompetensbehov som skulle kunna täckas
genom den kommunala vuxenutbildningen. Ett
andra steg bör vara att skapa lärcentrum för
YH-utbildningar.

Beskrivning
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.

Nytt ansökningssystem samt samverkan med
studieförbund och privata kulturskolor Ansvarig
Dennis Reinhold
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2024-12-31

Ny 2023 OKTOBER Korta köerna till
kulturskolan
Beskrivning
Kungälvs kommun har en bra kulturskola som
måste klara att möta ökade behov. Utbud och
samverkansformer behöver ses över i syfte att
korta köerna till kulturskolan så fler ska kunna
ha möjlighet till skapande verksamhet.

Beskrivning
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.

NY 2023 OKTOBER Sociala investeringar
med lön istället för bidrag
Beskrivning
Sociala investeringar är investeringar som

Utreda sociala investeringar med lön istället för bidrag
Ansvarig
Åsa Berglie, Dennis Reinhold
Startdatum
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2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2024-12-31

syftar till att förebygga eller åtgärda
samhällsproblem. I detta avseende är
avkastningen samhällsnytta (för såväl
individen som samhället) i form av minskade
samhällskostnader eller ökad samhällsnytta i
form av ny ökad produktiv samhällsaktivitet.
Arbete med sociala investeringar sker inom
och mellan förvaltningens samtliga sektorer
och bolag. Kompetensentrum leder arbetet.

Beskrivning
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.

Trygghet och studiero utvärderas genom det
systematiska kvalitetsarbetet och leder till
kompetensutveckling Ansvarig
Dennis Reinhold
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2024-06-30

Ny 2023 OKTOBER Stärk lärarens
pedagogiska roll
Beskrivning
Som huvudman betonar vi hur viktigt det är att
skapa goda förutsättningar för lärande och vill
stärka lärarnas ledarskap och auktoritet i
klassrummet. Vi förutsätter att de kommande
årens satsningar på kompetensutveckling
omhändertar behovet av att stärka
ledarskapet. Vi understryker särskilt behovet
av att stärka rektorernas ledande roll och
större mod inom rektorernas mandat. Beskrivning

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.

Satsningar genomförs för att stärka rektorernas
pedagogiska ledarskap Ansvarig
Dennis Reinhold
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2024-06-30

Ny 2023 OKTOBER Stärka rektorernas
mandat och mod
Beskrivning
Som huvudman betonar vi hur viktigt det är att
skapa goda förutsättningar för lärande och vill
stärka lärarnas ledarskap och auktoritet i
klassrummet. Vi förutsätter att de kommande
årens satsningar på kompetensutveckling
omhändertar behovet av att stärka
ledarskapet. Vi understryker särskilt behovet
av att stärka rektorernas ledande roll och
större mod inom rektorernas mandat.

Beskrivning
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.

Ny 2023 OKTOBER Trygg skola -
kartläggning, åtgärder, utvärdering.

Utvecklad och närvarande elevhälsa
Beskrivning
Arbetet för att skapa trygghet i skolan är
prioriterat. Barn och elever måste uppleva

Trygg skola - kartläggning, åtgärder, utvärdering.
Utvecklad och närvarande elevhälsa Ansvarig
Dennis Reinhold
Startdatum
2019-05-01

Pågående
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Slutdatum
2023-12-31

Beskrivning
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.

skolan som trygg. Därför behövs fler synliga
och mer närvarande vuxna i skolan, för att
sätta tydliga gränser för rätt och fel på ett
tillitsfullt och respektfullt sätt. Även elevhälsan
behöver utvecklas och vara närvarande.

Kommentar T2 2022
Bildning och lärande

Sektorn har tagit fram en ny struktur för systematiskt
kvalitetsarbete, där stödenheten numera medverkar fullt ut.
Den nya strukturen har också ett utökat fokus på områden
som elevhälsa, frånvaro samt ledning och stimulans, extra
anpassningar och särskilt stöd. En första rapport om dessa
områden har redovisats för UBL och kommunstyrelsen under
juni. Nästa rapport kommer i slutet av 2022.

Sektorn arbetar fortsatt med tidiga insatser som är
främjande, förebyggande och riktade. Stödenheten är
drivande i många av insatserna tillsammans med elevhälsan
ute på skolorna. Det rör sig bland annat om
kompetenshöjande insatser till personal kring ledarskap i
klassrummet, bemötande av NP-problematik, lågaffektivt
bemötande till känslostarka barn, elevhälsomöten,
närvaroteam samt att skolpsykolog kan arbeta med
föräldrastöd till vårdnadshavare.

Sektorn deltar även fortsatt i ett antal nätverk som syftar till
att förbättra samverkan och samordna insatser mellan
myndigheter och organisationer som arbetar med barn och
unga. SIMBA är en samverkansorganisation för hälsa och
den nära vården i Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn.
SIMBA-teamen består av en barnpsykolog från primärvården
samt representanter från elevhälsan och socialtjänsten.
Målet är att barn och unga med psykisk ohälsa och deras
vårdnadshavare ska erbjudas tidiga och samordnade
insatser genom samverkan och optimal hantering på rätt
nivå. Syftet är att utveckla och etablera en modell som
bygger på samverkan mellan elevhälsan, socialtjänsten och
hälso- och sjukvården inom första linjen samt en
konsultationsmodell för samverkan med specialistnivån.

Tillsammans inom SIMBA bedrivs det för närvarande en
kartläggning av orsaker till långvarig och problematisk
skolfrånvaro samt vilka arbetssätt som kan motverka detta.
Kungälv deltar som aktiv part i detta. Utifrån samverkan inom
SIMBA har kommunen även utsett ett antal SIP-samordnare
(samordnad individuell plan), bland annat för skola
respektive socialtjänst. SIP-samordnarna blir en fortsättning
på den utbildningssatsning av skolpersonal i SIP som
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genomfördes förra året.

Familjehuset Klippan är ett samarbete mellan vårdcentralen
Kusten, Västra Götalandsregionen och Kungälvs kommun
som är en mottagning för barn och unga, 6-18 år, och deras
familjer. Hit kan målgruppen vända sig för stöd och
behandling.

TMR (Träning för medveten närvaro och resiliens)
utvärderades förra året och satsningen är nu en del av
grundskolans trygghetsskapande verksamhet. När TMR
drevs i projektform var inriktningen på årskurs 5 men nu
kommer hela årskurs 1-6 involveras. Fler lärare kommer
också att utbildas i TMR under året.

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

Utveckling och uppföljning av resursfördelning för
skolan Ansvarig
Dennis Reinhold
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2024-12-31

Ny 2023 OKTOBER Ändamålsenlig
resurssättning utifrån skolresultat
Beskrivning
Som huvudman avser vi att höja
kunskapsläget kring skolans faktiska resurser
och kopplingen till de pedagogiska resultat
som eleverna vid Kungälvs kommuns skolor
uppnår. Med pedagogiska resultat avses
resultaten i de nationella proven. Motivet till
detta är att förbättra ekonomi- och
kvalitetsstyrningen så att kommunens
satsningar går till rätt insatser och ger goda
resultat.

Vi vill skapa en ny kultur för utvecklingen av
hela skolan där vi utgår från att genomföra
satsningar som kan mätas genom meritvärde
och förbättrade provresultat. Det innebär att vi
efterfrågar förslag på utvecklingsområden som
grundas i ordentliga analyser med ett synsätt
att förutsättningarna för framtidens goda
resultat skapas idag.

Beskrivning
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.

Utredning av barnomsorg dygnet runt om sådant behov
uppstår Ansvarig
Dennis Reinhold
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2024-12-31

Ny 2023 Planera barnomsorg dygnet runt
om ett sådant behov uppstår.
Beskrivning
Föräldrar som arbetar kvällar, nätter och
helger ska precis som alla andra kunna lämna
sina barn i trygghet innan jobbpasset. Därför
behöver Kungälv en trygg och modern
barnomsorg som är öppen och tillgänglig
oavsett när föräldrarna arbetar.

Beskrivning
En utredning kommer att genomföras av barnomsorg dygnet
runt. Utifrån utredningen kommer lämpliga åtgärder att vidtas
för att säkra barnomsorg dygnet runt.

Utredning av skolstrukturen för kommunens
högstadieskolor Ansvarig
Anders Holm, Åsa Berglie, Dennis Reinhold
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2024-12-31

Ny 2023 Planera skolan långsiktigt utifrån
elevprognoserna
Beskrivning
Med den höga befolkningsökning som
framförallt finns inom Kungälv, Ytterby, Kareby
och Diseröd, behöver vi en plan för hur nya
skolplatser kan skapas genom tillbyggnad av
befintliga skolor.

Kungälv har f n endast tre högstadieskolor och
samtliga upptagningsområden berörs i hög Beskrivning
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grad av den ökande folkmängden. Vi behöver
arbeta fram lösningar hur vi tillgodoser behovet
av högstadieplatser i framtiden.

Vi ser två möjliga strategier; öka antalet
utbildningsplatser i befintliga lägen eller skapa
nya utbildningsplatser i kommundelarna.

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.

Utredning om NPF-säkring av förskolor/skolor Ansvarig
Dennis Reinhold
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2024-12-31

Nytt 2023 OKTOBER NPF-säkra
förskolor/skolor
Beskrivning
Inom skolans utveckling uppdrar vi att arbeta
med att NPF-säkra skolan och förskolan utifrån
den fysiska miljön och genom att utveckla
förhållningssätt och arbetsmetoder.

En bärande del i förhållningssättet innebär
bland annat att man inte måste ha en diagnos
för att för att få tillgång till olika hjälpmedel. En
satsning på NPF-säkring måste innebära att
personal kompetensutvecklas i arbetsmetoder
och förhållningssätt.

Av skolor som genomfört NPF-säkring kan
man lära att man tagit extern hjälp från externa
parter som t ex riksförbundet Attentions
utbildningscenter.

Beskrivning
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.

12.2.3 Samhälle och utveckling

Politiskt uppdrag Genomförande + Ansvarig

Dialog med näringslivet via destinationsutvecklare
Ansvarig
Anders Holm, Ann-Charlott Backström
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Beskrivning
Dialog med destinationsutvecklare inledd under 2022.

Genom god dialog med det lokala näringslivet och
destinationsutvecklare utveckla besöksnäringen och stärka
Marstrand som året-runt-samhälle.

Utveckling av offentlig service och infrastruktur
Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Ny 2023 Bidra till att Marstrand stärks som
året-runt-samhälle
Beskrivning
Den politiska uppdragsgivaren understryker att
Marstrand är en viktig angelägenhet för hela
kommunen. Marstrand är en kommundel som
har många faktorer emot sig när det gäller att
skapa och vidmakthålla stabila förutsättningar
för ett året-runt-samhälle. Tillskillnad mot
övriga kommundelar har vi här svåra och
starka faktorer som drar samhällsutvecklingen
från den utveckling som kommunen och
medborgarna vill se.

Kommunen och Marstrandsborna måste bli
bättre på att dra åt samma håll. Ska arbetet bli
framgångsrikt måste vi lyssna och lära av
varandra för att gemensamt förstärka
samhället. För kommunen måste det innebära
ett förhållningssätt som utgår från att
Marstrand ligger 26 km från centralorten och
som tar tillvara på att Marstrand är en unik och
gammal stad som är viktig för hela landet.
Kommunens närvaro och service måste
utvecklas och renodlas i dialog med de
boende.

I utvecklingen av Marstrand vill vi utgå från
arbetet enligt det som finns i entré Marstrand.

Beskrivning
Planera för mer verksamheter i området kring Marstrand.
Säkerställ uteserveringar i detaljplan.

Utveckling av offentlig service som exempelvis skola, arbete
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med detaljplaner, upprustning av kajer och utveckling av
marstrandsfärjan.

Strategiskt samarbete med lokala aktörer och
Västkuststiftelsen för upprustning av vandringsleder
Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Ny 2023 Främja arbetet med att rusta upp
och sköta vandringsleder i hela kommunen
Beskrivning
Vi vill utveckla våra leder med enklare
träningsredskap, skyltning, stigar, parkering,
badplatser, ställplatser för husbilar som
behöver en långsiktig plan för skötsel.

Beskrivning
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.

Utveckla ställplatserna på Fästningsholmen, Koön och
Rökan. Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Ny 2023 Främja utvecklingen av ställplatser
för husbilar
Beskrivning
Vi vill utveckla skyltning, parkering, badplatser,
ställplatser för husbilar som behöver en
långsiktig plan för skötsel.

Beskrivning
Utveckla befintliga ställplatser och göra platserna mer
attraktiva för besökare. Efter förutsättningarna säkerställa
tillgång till exempelvis el, vatten eller latrintömning.

Använd historiska namn i stadsutvecklingen. Ansvarig
Anders Holm, Dennis Reinhold
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Beskrivning
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 kulturen för invånare m fl.

Ta fram färdplan Kungälv stadskärna Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Ny 2023 OKTOBER Arbeta fram förslag på
stadsplan där kulturen ingår i konceptet
Beskrivning
En kommun med mycket hög inflyttning ger en
kommun med många människor som saknar
kunskap om kommunens historia och kultur. Vi
behöver anstränga oss i arbetet att synliggöra
och nå fler människor och skapa sammanhang
genom kulturen. Som uppdragsgivare ser vi
stora möjligheter att lyfta fram kulturen när vi
bygger stad och utvecklar nya stråk.

Näringslivets digitalisering med ökad E-handel
skapar mindre efterfrågan av kommersiella
ytor i stadskärnorna generellt och i det
perspektivet ser vi att kulturen kan ta en viktig
roll i utformningen den nya stadsmiljön.

I ett läge där vi ser över lokalresurserna för
gymnasiet och vuxenutbildningen, bör vi
överväga att flytta fram stadsbiblioteket till
området kring den gamla stadskärnan för att
kommunen ska ta sin del av ansvaret för att
skapa dynamik och utveckling samt bidra till
Kungälvs identitet. Vi ser gärna att
utvecklingen av stadskärnan tar tillvara och
utvecklar kulturen för att skapa starka

Beskrivning
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.
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Utredning etablering av stadsmuseum i Kungälvs gamla
stadskärna. Ansvarig
Anders Holm, Dennis Reinhold
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Beskrivning
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.

Utredning nytt stadsbibliotek i Kungälvs tätort. Ansvarig
Anders Holm, Dennis Reinhold
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

mötesplatser och stråk, där även ett framtida
stadsmuseum med flerfunktioner kan ingå.

Ett stadsmuseum måste utredas mycket noga
eftersom det innebär ett nytt åtagande för
kommunen. Främst behöver det utredas hur
ett stadsmuseum kan bidra till att skapa en
större känsla av samhörighet bland våra
medborgare genom ökad kunskap om traktens
historia. Andra delar är naturligtvis utformning,
innehåll, lokalisering, flerfunktionalitet,
tillgänglighet och ekonomi.

Beskrivning
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.

Revidera översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram
Ansvarig
Anders Holm, Åsa Berglie
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Ny 2023 OKTOBER Bostäder med olika
upplåtelseformer, Varje serviceort ska ha
en utvecklingsplan, Hållbar bostadspolitik -
i hela kommunen

Beskrivning
1.Bostäder med olika upplåtelseformer,
2.Varje serviceort ska ha en utvecklingsplan
3.Hållbar bostadspolitik - i hela kommunen

Översiktsplanen (ÖP) omfattar hela
kommunen.
I översiktsplaneringen ska allmänna intressen
främjas och tas hänsyn till. Översiktsplanen
ska ge en samlad information om hur
kommunen avser att tillgodose de allmänna
intressena.

Beskrivning
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.

Ny 2023 OKTOBER Identifiera, organisera
och leda lokalt/regionalt samarbete för ett
friskt och levande hav. Uppdraget omfattar
att föreslå tidplan för åtgärder, uppföljning

Samarbete med 8 fjordar Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2023-01-01
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Ej påbörjad

Slutdatum
2024-12-31

och åtgärder på plats senast 2025
Beskrivning
8- Fjordar är ett samarbete mellan kommuner i
Bohuslän, Göteborgs universitet och Sveriges
Lantbruksuniversitet SLU.
Exempel på åtgärder kan vara rensning av
stenar i sund för att få bättre
vattengenomströmning, plantering av träd
längs vattendrag för att ge skugga och skydd
åt fisk och andra organismer, restaurering av
musselbankar, undersökning av säl och skarvs
påverkan på fiske och särskilda satsningar
riktade till barn och ungdomar.”8-fjordar har
under ?era år arbetat systematiskt med
åtgärder för att restaurera och förbättra
vattenmiljön i fjordarna .Parallellt har man
också stöttat utvecklingen av verksamheter
som turism och vattenbruk. Man har arbetat
långsiktigt och målmedvetet i dialog med
kommuner, fiskets representanter, markägare
och andra lokala aktörer. Genom sitt arbete
har man visat att miljön i fjordarna kan
förbättras samtidigt som det skapas
förutsättning för utveckling av lokala
verksamheter, ett gott exempel på hållbar
utveckling och dess tre dimensioner
omfattande miljö, ekonomi och social
utveckling.

Beskrivning
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.

Uppmuntra till och engagera medborgarna i förenings,
fritids, och friluftsaktiviteter. Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2024-12-31

Ny 2023 OKTOBER Satsning på friluftsliv
och förebyggande hälsa
Beskrivning
Vi vill utveckla våra leder med enklare
träningsredskap, skyltning, stigar, parkering,
badplatser, ställplatser för husbilar som
behöver en långsiktig plan för skötsel.

Beskrivning
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 och kommande möten kommer utgöra
underlag till en kommande plan för inkludering i meningsfulla
fritidsaktiviteter.

Synliggöra kommunens erbjudande om rådgivning
Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2024-12-31

Ny 2023 OKTOBER Underlätta för de
invånare, föreningar och företag i Kungälv
som vill reducera klimatutsläppen,
Omställningsrådgivning till medborgare
Beskrivning
Sammanslagning av två förslag till uppdrag.

Kundcenters roll ska utvecklas i samband med
kommunens klimat- och hållbarhetsarbete.
Medborgare, företagare och föreningar ska få
råd om hur de kan minska sin miljöpåverkan. Beskrivning
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Rådgivningen ska vara kostnadsfri. 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.

Översiktsplan för Kungälv Ansvarig
Anders Holm, Åsa Berglie
Startdatum
2021-01-01

Pågående

Slutdatum
2024-12-31

Beskrivning
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.

Ny 2023 OKTOBER Utveckla Oasen och
gamla stadskärnan utifrån tydliga krav på
arkitektur och utformning när ny
bebyggelse möter den gamla.
Beskrivning
Den ökade inflyttningen möjliggör ett ökat
utbud som t ex satsningen på hallarenan. Den
planeringen och finansieringen måste hålla
ihop; eliminering av gamla anläggningar och
fortsatt stadsutveckling av Oasenområdet. I allt
stadsutvecklingsarbete ska kommunala behov
ha en framskjuten plats (LSS, äldreomsorg,
skollokaler m m).

Stadsutvecklingen ska hänga ihop ekonomiskt,
socialt och miljömässigt, exempelvis
Kexentomten och Oasenområdet.
Utvecklingen skall präglas av god arkitektur
och balans mellan nytt och äldre och en
genomtänkt utbud av handel. Stadsbilden skall
lyftas genom kultur, konst, museum, offentlig
service, mötesplatser och lek för barn. Det ska
finnas gröna områden för vila och rekreation.
Stadsutvecklingsarbetet ska också gälla
centrala Ytterby och kommundelarna.

Kommentar T2 2022

Samhälle och utveckling
Kungälv-Ytterby

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.

Områdena Entré Ytterby, Åseberget och Arenastaden
behöver komma längre och även byggas ut innan vi slutligen
kan skapa kittet mellan områdena och länka ihop dem. En
viktig förutsättning för detta är att bygga närmare nuvarande
Marstrandsvägen, vilket möjliggörs genom att nya länken
mellan Ekelöv och Kareby blir utbyggd och Marstrandsvägen
får förutsättningar att bli en stadsgata och länka ihop
Kungälvs tätort med Ytterby. Under hösten 2022 påbörjas
planarbetet för att möjliggöra fler bostäder i anslutning till den
nya Arenastaden i nära anslutning till väg 168, vilket
ytterligare förstärker arbetet med att bygga ihop staden.

Idag är Marstrandsvägen en av de högst frekventa
kollektivtrafikstråken i Kungälvs kommun. Med fler hållplatser
längs sträckan Komarken-Ytterby station tillsammans med
de nya områdena vitaliseras området och kan utnyttjas för
såväl kommunal som kommersiell service.

I arbetet med Arenastaden såväl som närliggande detaljplan
för Björkås och Västra Tunge har flertalet synpunkter
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inkommit från våra medborgare kring oro för den ökande
trafikalstringen utmed Marstrandsvägen och efterföljande
framkomlighetsproblem. I arbetet med Arenastaden,
Åseberget samt intilliggande detaljplaner för Björkås och
Västra Tunge planeras åtgärder i form av cirkulationsplatser
samt nya in- utfarter utmed Marstrandsvägen. För oskyddade
trafikanter planeras även för nya gång- och cykelkopplingar
både i plan såväl som under/över Marstrandsvägen, vilket
ytterligare bidrar till att koppla samman staden.

Status pågående ärenden:

Arenastaden samråd genomfört våren 2022,
granskning planeras till hösten/vintern 2022.

Entré Ytterby, antagande planeras hösten 2022

Åseberget, samråd för planprogrammet planeras till
våren 2023.

Centrala Kungälv
I Kungälv centrum pågår planering för byggnation på Liljedal,
Nytorgstaden, Ängegärde och Kexstaden. Flera detaljplaner i
olika skeden på Liljedal pågår samtidigt som byggnation
pågår. Planprogram för Kexstaden pågår. Detaljplan pågår
för Nytorgstaden. Detaljplan för äldreboende pågår för
Ängegärde och en etapp två med en ytterligare detaljplan för
bostäder intill äldreboendet har påbörjats.

Två ändringar av detaljplaner utmed Västra gatan har
påbörjats för att säkerställa bevarandet av lokaler i
bottenvåningarna utmed gatan.

Utbyggnaden av Kongahälla pågår som en del i utvecklingen
av Kungälvs centrum. En ny detaljplan för Kvarter 7 inom
Kongahälla har påbörjats under våren 2022, vilken ska
möjliggöra för högre bebyggelse och än fler bostäder i
stadskärnan.

En genomförbarhetsstudie för stadskärnan har påbörjats och
en översiktlig riskanalys avseende risk för skador på den
byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och
erosion som är klimatrelaterade planeras påbörjas under
hösten 2022 som en del i arbetet med kommunens nya
översiktsplan.

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.

Status pågående ärenden:

Nytorgstaden, samråd genomfört våren 2022.

Planprogram Kexstaden, samråd planeras till våren
2023.

Detaljplan inom Liljedal (Sigillet), samråd planeras
till hösten 2022.

Detaljplan inom Liljedal (Rhodin), samråd planeras
till våren 2023.

Detaljplan för äldreboende vid Ängegärde,
granskning planeras till hösten 2022.

Ny 2023 OKTOBER Öka parkernas
attraktivitet med planteringar och
aktivitetsytor, Offentlig utsmyckning -
avsätt resurser för att göra

kommundelarnas centra trevligare,
Blomsterstaden
Beskrivning

Använd ekosystemtjänster för att öka stadens
attraktivitet och robusthet. Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
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2024-12-311.Öka parkernas attraktivitet med planteringar
och aktivitetsytor,
2.Offentlig utsmyckning - avsätt resurser för att
göra kommundelarnas centra trevligare
3.Blomsterstaden

Öka attraktiviteten ytterligare genom
satsningar på moderna mötesplatser,
belysning, planteringar, konstnärlig
utsmyckning etc.

Beskrivning
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.

Bostadsplanering Ansvarig
Lena Arnfelt, Anders Holm, Åsa Berglie
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Ny 2023 OKTOBER. Trångboddhet, Sociala
kontrakt, Socialtjänstens behov av
bostäder
Beskrivning
Sammanslagning av tre uppdrag
1. Trångboddhet
2. Sociala kontrakt
3.Socialtjänstens behov av bostäder

Familjer som lever i trångboddhet behöver
kartläggas (där fler än två barn delar rum) och
åtgärder måste arbetas fram tillsammans med
hyresvärdarna.

Vi prioriterar att skapa goda förebilder av alla
föräldrar som finns i utanförskapet genom
särskild satsning.

De sociala hyreskontrakten innebär en
inlåsningseffekt som gör att vi ofta kommer i
behov av nya lägenheter. Vi behöver belysa
detta fenomen och ta fram en handlingsplan
för hur kommunen kan hjälpa de berörda in på
den ordinarie bostadsmarknaden.
Kommunen behöver bli bättre på att planera
behovet av bostäder för personer som står
långt från bostadsmarknaden och detsamma
gäller behovet av tillfälliga bostäder för
socialtjänstens verksamhet.

Beskrivning
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

Utredning och förprojektering inför elektrifiering
Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2022-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Ny 2023 Planera för elektrifiering av
Marstrandsfärjan
Beskrivning
Enligt Västtrafiks och Kungälvs kommuns
planering, ska färjan vara elektrifierad inom
några år. Vi betonar vikten av god planering av
de tekniska och ekonomiska förutsättningarna
och att kommunen söker all medfinansiering
som är möjlig att erhålla. Då verksamheten är
tydligt avgränsad bör det övervägas och
utredas om verksamheten ska bedrivas i
bolagsform.

Beskrivning
Utredning och förprojektering inför elektrifiering pågår.

Alternativkostnad för andra tekniska lösningar undersöks och
kommer att presenteras för politiken.

Ny 2023 Starta upp arbetet med ny
översiktsplan
Beskrivning
Kommunens översiktsplan är inaktuell och en
ny måste därför arbetas fram. En ny ÖP ska

Starta upp arbete med ny översiktsplan Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad
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Slutdatum
2023-12-31

vara mer övergripande än vad våra tidigare
varit och möjliggöra utveckling och ökad
samordning mellan planerad nybyggnation och
infrastruktur. Översiktsplanen ska främja en
god och hållbar markanvändning.

Beskrivning
Inleds med planeringsstrategi. Sen fortsätter
översiktsplanearbetet med framtagande av
samrådshandlingar.

Utredning kommunalt bidrag för enskilda vägar Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Ny 2023 Utred ett kommunalt bidrag för
enskilda vägar
Beskrivning
För att säkerställa en god standard på
vägnätet inom kommunen som innehåller ett
inslag av enskilda vägar vill vi utreda ett
kommunalt bidrag för dessa.

Beskrivning
Utredning och underlag för beslut tas fram.

Ta fram investeringsförslag på beredskapslager för
politiskt beslut. Ansvarig
Anders Holm, Ann-Charlott Backström
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Ny 2023 Öka lagerhållningen av nödvändig
materiel och livsmedel
Beskrivning
Den politiska intentionen är att öka
robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie
verksamheten ska rulla på trots betydande
samhällsstörning genomförs. Arbetet ska vila
på ansvarsprincipen, att ordinarie
verksamhetsansvariga fortsätter att vara
ansvariga i kris. Kommunens områdesansvar
definieras och säkras. Beskrivning

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 beredskapen:
•Kris- och beredskapsmeny 2 veckor.
•Beredskapslager 1-6 månader. Frystorkad portionsmat.

Regelbunden dialog med Västtrafik och Trafikverket
Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2024-12-31

Ny 2023 Ökad kollektiv jobbpendling
Beskrivning
Verksamhetsområdena inom kommunen
sysselsätter många men möjligheterna till
kollektiv arbetspendling är begränsade. Åter
igen måste vi betona framkomligheten i ett
läge när trafiken ökar mer än ny infrastruktur.

Beskrivning
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).
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12.2.4 Stab

Politiskt uppdrag Genomförande + Ansvarig

Systematisk intern kontrollarbete - Årligen
återkommande Ansvarig
Pia Jakobsson
Startdatum
2019-01-01

Pågående

Slutdatum
2023-12-31

Beskrivning
Arbetet med intern kontroll fortsätter och fördjupas.
Ekonomichefen och enheten för ekonomi och kvalitet driver
processen

Intern kontroll utvecklas med verktyg och arbetssätt enligt
reglemente och anvisningar. Information på intranätet stödjer
medarbetare och chefer i den årliga processen. Ett exempel
är en digital enkät som underlättar enheters/verksamheters
riskkartläggning.

29. Involvera chefer och medarbetare i
internkontrollarbetet
Beskrivning
Arbetet med intern kontroll är ett stöd för att
säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs
ändamålsenligt. För att fungera behöver
arbetet vara integrerat i verksamhetens
dagliga arbetet

Kommentar T2 2022
Processteamet för intern kontroll har utvecklat arbetssättet
för intern kontroll under perioden. Bland annat har
informationen på intranätet setts över och uppdaterats och
teamet har tagit fram och tillhandahållit en digital enkät som
för att underlätta enheters/verksamheters riskkartläggning.
Enkäten testades på sektor Samhälle och utveckling med
gott resultat.

Kommunen ser över insiktsmätningen beträffande
upphandling (Nöjd upphandlingsindex) och fortsätter
utveckla verktyg för en relevant uppföljning av
verksamheten Ansvarig
Mats Mikulic
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Ny 2023 Arbeta fram en förbättrad
uppföljning av kommunens upphandlingar
Beskrivning
Kommunen måste fortsätta att utveckla
upphandling och inköp och förse
verksamheten med relevanta
uppföljningskriterier. Vi måste sluta att mäta
hur nöjda våra leverantörer är med oss. Vi ska
istället utvärdera hur pålitliga våra leverantörer
är utifrån leveranssäkerhet, leveranstider,
verksamheternas nöjdhet och hur utbrett det är
med feldebitering.

Vi vill också utvärdera våra upphandlingar
utifrån intresset att delta i upphandling och se
en ökande trend av fler anbudsgivare. På så
sätt tillvaratar vi allmänintresset genom att
säkerställa att det råder en sund konkurrens
och att våra skattebetalare inte betalar mer än
nödvändigt.

Beskrivning
En modell för uppföljning av avtal avseende bland annat
leveransvillkor, kvalitet och pris ska tas fram. Vidare ska en
metod för uppföljning och utvärdering av antalet
anbudsgivare utarbetas.

Metoderna för avtalsuppföljning och utvärdering av antalet
anbudsgivare ska inarbetas i upphandlings- och
inköpspolicyn eller i ett annat tillämpligt styrdokument.

Uppföljning av avtal 2023 sker enligt internkontrollplan.

En översyn av möjliga egna mätningar och enkäter
genomförs med syfte att mäta faktorer som ett led i arbetet
att säkerställa sund konkurrens genomförs.

Ny 2023 Fortsatt fokus på Sunt arbetsliv
Beskrivning
Arbetet ska fortsatt utgå från suntarbetsliv.se 8
friskfaktorer:

Befintlig arbetsgrupp i processen med Sunt arbetsliv
utvärderar och arbetar fram förslag för fortsatt arbete
med friskfaktorerna. Ansvarig
Ann-Charlott Backström
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Politiskt uppdrag Genomförande + Ansvarig

Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

1.Ett närvarande och engagerat ledarskap

Uppföljning och feedback sker i direktkontakt
mellan chef och medarbetare, i möten avsatta
för feedback, på arbetsplatsträffar eller direkt
ute i verksamheten. Chefen är lätt att komma i
kontakt med, för samtal på plats eller via
telefon eller e-post.

2.Delaktighet och möjlighet att påverka beslut

Det finns formella forum där medarbetare kan
dela med sig av sina erfarenheter och idéer till
förbättring. Forumen kan också vara
informella, som samtal i korridoren eller på
fikarasten. Det finns också system för att föra
synpunkter vidare uppåt och neråt i
organisationen.

3.Kommunikation och feedback

En välutvecklad kommunikation och feedback
mellan chef och medarbetare, på möten och
informellt vid spontana samtal.

4.Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är väl
integrerat i den dagliga verksamheten.

5.Ett genomtänkt system för rehabilitering

Det finns kunskap och överblick över
sjukfrånvaron i organisationen. Tidiga signaler
på ohälsa hos medarbetarna fångas upp.
Arbetet anpassas för den som har en period av
nedsatt arbetsförmåga. Verksamheten har ett
systematiskt sätt att ta kontakt med sjukskrivna
medarbetare. Det finns tydliga rutiner för när
chefen eller arbetsledaren ska höra av sig, till
exempel genom telefonkontakt. Närmaste
arbetsledare tar emot sjukanmälan.
Det finns en flexibilitet när en medarbetare ska
tillbaka i arbete efter en sjukskrivning. Om det
behövs ändrar man i schemat, tar bort eller
byter ut arbetsuppgifter. Vid behov söker man
stöd hos till exempel företagshälsovården.

6.Rättvisa och transparens

Arbetsplatsen uppfattas som rättvis genom att
regler och värderingar omfattar alla och ingen
särbehandlas. Medarbetarna hålls informerade
om händelser i organisationen som är av
betydelse för dem.

7.Kompetensutveckling och byte av
arbetsuppgifter

Medarbetare uppmuntras att pröva nya
arbetsuppgifter och skaffa ny kompetens, till
exempel vid utvecklingssamtal.

Beskrivning
Utifrån genomförd utvärdering ge förslag på nästa steg i hur
chefer och skyddsombud ska arbeta med friskfaktorerna från
Sunt arbetsliv vilka stämmer överens med dem i det politiska
uppdraget och är:
1. Rättvis och transparent organisation
Organisationen upplevs som schysst. Resurstilldelningar och
beslut är välmotiverade, rättvisa, transparenta och efterlevs i
hela organisationen. Roller, ansvar och mandat är tydliga.
Det finns en hög grad av tillit mellan organisationens olika
nivåer, verksamheter och individer. Värdegrund, policys och
rutiner är väl kända, upplevs som relevanta och följs. Det är
tydligt vad som gäller.
2. Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
Ledare är tillgängliga, tydliggör mål, inspirerar och visar
vägen. Ledare är måna om att utveckla relationer och visar
tillit genom att ge ansvar, stöd och möjligheter. Chefer och
medarbetare i alla led tar ansvar och tydliggör vad de
behöver för att göra sina uppgifter och nå uppsatta mål. Alla
ser till verksamhetens bästa och driver gemensamt
verksamheten framåt
3. Delaktighet och inflytande
Organisationen skapar förutsättningar för medarbetare att ha
inflytande över sin arbetssituation och vara delaktiga i
verksamhetsutvecklingen. Rutiner, arbetssätt, mötes- och
beslutsstrukturer utformas för att ta vara på medarbetares
tankar, åsikter och idéer. Alla kommer till tals och bidrar med
olika erfarenheter och perspektiv. Det är tydligt vad man kan
påverka och inte.
4. Kommunikation och återkoppling
Samtalsklimatet är öppet och tillåtande uppåt, nedåt och åt
sidorna. Det finns fungerande kommunikationsvägar och
forum för information och dialog. Alla lyssnar på varandra.
Återkoppling ges på beteenden och hur de påverkar
verksamhetens resultat. Sakfrågor hanteras utan att det blir
personligt.
5. Prioritering av arbetsuppgifter
Det förs regelbundna samtal för att främja balans mellan krav
och resurser. Det finns samsyn om vad som är viktigt,
bråttom och rätt sak att göra. Medarbetarna upplever att de
kommer till sin rätt och är trygga i den prioritering de gör i
vardagen. När kraven i arbetet – mer än tillfälligt –
överskrider resurserna går chefer i alla led in och prioriterar
arbetsuppgifter.
6. Kompetensutveckling hela arbetslivet
Det finns strukturer och strategier för att ta vara på och
utveckla den kompetens och erfarenhet som finns inom
organisationen. Det sker genom utbildning, byte av
arbetsuppgifter/roll inom organisationen eller annan form av
kompetensutbyte. Det finns en strävan efter att vara en
lärande organisation och medarbetare ges möjlighet att lära
av varandra och utvecklas tillsammans i vardagen.
7. Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
Arbetsmiljöarbetet sker systematiskt och är en del av det
dagliga arbetet och verksamhetsutvecklingen. Dialogen hålls
levande genom att löpande reflektera över vad som fungerar
bra, vad som behöver förbättras och varför. Det är rutin att
inom verksamheten löpande bedöma konsekvenser, åtgärda
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Politiskt uppdrag Genomförande + Ansvarig

8.Prioritering av arbetsuppgifter vid hög
arbetsbelastning

Vid hög belastning får medarbetarna hjälp att
prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns en
kultur av att uppmärksamma om någon i
personalen ställer alltför höga krav på sig själv
och tar på sig för mycket att göra.

och följa upp att vidtagna åtgärder ger önskat resultat.
Problemlösningsförmågan är god.
8. Tidiga insatser och arbetsanpassning
Kunskapen om sjukfrånvaromönster och arbetsrelaterade
orsaker till sjukfrånvaro är god. Rutiner för kort- och
långtidssjukfrånvaro finns, är väl kända och efterlevs. Alla
uppmärksammar sin chef om de inte mår bra och chef agerar
på tidiga signaler. Arbetsanpassning och andra tidiga
insatser sker i dialog med medarbetare och andra aktörer så
som företagshälsovård och försäkringskassa.

Skapa förutsättningar i verksamheten för ökad
delaktighet i arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor för
chefer och medarbetare genom metoder i Sunt arbetsliv
Ansvarig
Lena Arnfelt, Anders Holm, Dennis Reinhold, Ann-Charlott
Backström
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Ny 2023 Främja heltidsanställningar
Beskrivning
Kommunen som arbetsgivare är angelägen om
att säkerställa hälsofrämjande och utvecklande
arbetsplatser. Arbetet med ökad robusthet
måste utgå från att skapa fler
heltidsanställningar inom förvaltningen.

Beskrivning
Skapa förutsättningar i verksamheten för Kommunals
medlemmar i enlighet med avtalet. Med heltid som norm.

Uppmuntra medarbetare att prata om verksamhetens
utveckling och innovation på APT. Ansvarig
Ann-Charlott Backström
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Ny 2023 Främja innovation i arbetet
Beskrivning
En modell för verksamhetsutveckling med
inriktning på förbättringar vad gäller kvalitet
arbetsmiljö, rättssäkerhet, service eller
ekonomisk effektivitet behöver utredas. Motivet
är att stimulera till utvecklande arbetsplatser i
en kommun som efterfrågar innovationer.
Modellen behöver tydliggöra vilka
utvecklingsmedel som kan sökas,
ansökningsförfarande, bedömning av idén,
stegvis uppföljning och utvärdering,
försöksverksamhet och introduktion.

Beskrivning
Tillämpningsanvisningarna till samverkansavtalet är reviderat
tillsammans med fackliga parter. Syftet med
samverkanssystemet är att öka medarbetarnas ansvar och
delaktighet genom dialog inom områden som rör arbetet.
Frågor som ska samverkas på APT-nivå är exempelvis
förbättringsförslag, jämställdhet och mångfald,
organisationsförändringar, lokaler, kvalitet, arbetsmiljö,
rekrytering, rättssäkerhet, service, budget och ekonomisk
effektivitet. Detta skapar forum för att främja innovation där
medarbetare och skyddsombud uppmuntras att vara
delaktiga i förbättringsförslag och lösningar på utmaningar.

Utreda möjligheter för seniora medarbetare Ansvarig
Ann-Charlott Backström
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Ny 2023 Främja skickliga seniorer att
fortsätta arbeta
Beskrivning
Som arbetsgivare vill vi värna våra trotjänare
och kunna ge ökade möjligheter till omställning
mitt i livet när förändringar kräver det. Hela
kommunsektorn kommer för lång tid präglas av
arbetskraftsbrist inom en rad yrken varför vi
som förvaltningens uppdragsgivare vill kunna
uppmuntra att äldre personers kompetens tas
tillvara genom individuellt utformade
anställningar för seniorer.

Beskrivning
Utreda olika möjligheter till exempel se över
anställningsförhållanden och uppdrag för senior medarbetare
(65 år) såsom mentor- och handledningsroll. Syftet med
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Politiskt uppdrag Genomförande + Ansvarig

detta är dels att öka kunskaps- och erfarenhetsöverföringen
och dels för att bidra till känslan av meningsfullhet för den
seniora medarbetaren. En nedtrappning av
sysselsättningsgraden gynnar viljan att kvarstå i anställning.

Utreda möjligheten till arbetsutrustning för vissa
yrkesgrupper. Ansvarig
Ann-Charlott Backström
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Ny 2023 Förbättrad arbetsutrustning
Beskrivning
Vi vill för 2023 särskilt understryka
arbetsutrustningens inklusive kläder och skors
betydelse för funktionalitet, uppskattning och
arbetsmiljö.

Beskrivning
Arbetsmiljöverket har i uppdrag från Regeringskansliet
(Arbetsmarknadsdepartementet) att redogöra för hur
belastningsskador i rygg, höfter och knän kan förebyggas. En
skriftlig redovisning av Arbetsmiljöverkets uppdrag ska
lämnas till Regeringskansliet senast oktober 2022. Utifrån
redovisningen kan kommun ta ställning till eventuella
åtgärder

Upphandlingsfunktionen tillsammans med
måltidsservice utreder lämpliga åtgärder Ansvarig
Anders Holm, Ann-Charlott Backström, Mats Mikulic
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Ny 2023 Hävda beredskapsskäl vid
upphandlingar för att stödja statens
livsmedelsstrategi
Beskrivning
Upphandlingspolicyn har reviderats till att
kommunen ska hävda beredskapsskäl vid
upphandling av livsmedel.

Beskrivning
En helt övervägande del av kommunens livsmedelsinköp
sker i samverkan med Göteborgs stad andra upphandlande
myndigheter. En förändring av kraven i de upphandlingarna
behöver därför samverkas med berörda kommuner.

Beredskapsplan vid höjd beredskap Ansvarig
Ann-Charlott Backström
Startdatum
2022-04-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-06-30

Ny 2023 Höj den civila beredskapen.
Beskrivning
Den politiska intentionen är att öka
robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie
verksamheten ska rulla på trots betydande
samhällsstörning genomförs. Arbetet ska vila
på ansvarsprincipen, att ordinarie
verksamhetsansvariga fortsätter att vara
ansvariga i kris. Kommunens områdesansvar
definieras och säkras.

Ansvaret för att stärka robusthet och
beredskap måste involvera många olika
kompetenser och det politiska ansvaret
behöver eventuellt klargöras i reglementen och
styrdokument.

Vi kan inte alltid utgå från att någon annan
myndighet i alla lägen tar ansvar som vi
förväntar oss och i de lägena ska vi hellre göra
åtgärden själva. T ex fixa Hesa Fredrik i stället
för att vänta på beslut om bidrag liksom
inspektera skyddsrum i egen regi och vara

Beskrivning
Höjd beredskap är samlingsbegreppet för skärpt- och högsta
beredskap. Regeringen fattar beslut om höjd beredskap för
hela eller delar av landet, eller viss verksamhet. Vid höjd
beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av det
civila försvaret i Kungälv.

Kommunstyrelsen ska inom ramen för det geografiska
områdesansvaret verka för att den verksamhet som bedrivs i
kommunen samordnas och för att samverkan kommer till
stånd mellan dem som bedriver verksamheten.

Kommunens del av totalförsvaret utgörs av det civila
försvaret. Målen för det civila försvaret är:
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• värna civilbefolkningen
• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
• upprätthålla en nödvändig försörjning
• bidra till det Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp
eller krig i vår omvärld
• upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa
påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
• bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och
hantera svåra påfrestningar på samhället i fred
• med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i
internationella fredsfrämjande och humanitära insatser

Det svenska krisberedskapssystemet bygger på
ansvarsprincipen. Den innebär att de som har ansvar för en
verksamhet under normala förhållanden, också har ansvaret
för verksamheten vid kris och vid höjd beredskap.
Beredskapen innebär att ordinarie verksamhet ska vara
uthållig och robust.

Kommuner ska, enligt Förordning (2006:637) om kommuners
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, i fredstid planera för den
verksamhet som är avsedd att bedrivas under höjd
beredskap. I planerna ska det bland annat framgå vilken
personal som ska tjänstgöra i krigsorganisationen.

Handlingsplan för Krisberedskap och Civilt försvar
Ansvarig
Ann-Charlott Backström
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Beskrivning
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap så skall Kommuner och regioner analysera vilka
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i
kommunen respektive regionen och hur dessa händelser kan
påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska
värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys
som skall vara länsstyrelsen tillhanda i oktober 2023.

Med utgångspunkt från ovan analys så skall kommunens
handlingsplan för krisberedskap och civilt försvar
revideras/uppdateras.
Befintlig handlingsplan är gällande till 2023-12-31 och ny
plan skall vara fastställd och antagen för 2024-01-01

Ledning och kommunikationsplan vid krisberedskap
Ansvarig
Ann-Charlott Backström
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

behjälpliga gentemot fastighetsägare.

Kungälvs kommun ska uppfylla statsmakternas
generella målbild för kommunernas arbete
med krisberedskap och civilt försvar

Statsmakternas krav på kommunernas
fredstida krisberedskap sammanfattades i den
första kommunöverenskommelsen mellan
staten och kommunerna från 2004 med
följande övergripande målbild, som kan antas
kvarstå även idag.

Kommunen har god kunskap om risker och
sårbarheter, som kan påverka kommunens
verksamhet. Konsekvenserna för den egna
verksamheten har analyserats.

Kommunen har en planering för hur risker och
sårbarhet skall undanröjas eller minskas.
Kommunen har också en planering för hur den
skall hantera konsekvenserna av en
extraordinär händelse.

Kommunen har god förmåga att hantera en
extraordinär händelse, dvs. att vidta
nödvändiga åtgärder för att säkerställa
samhällsviktig verksamhet som måste
upprätthållas och att ge invånare och media
tillräcklig och korrekt information om
händelsen.

Kommunen har en samlad bild av risker,
sårbarhet och förberedelser för krishanteringen
inom kommunens geografiska område.

Kommunen verkar för samordning av all
krishantering i det förberedande arbetet och i
det akuta skedet, som berörda aktörer inom
det geografiska området ansvarar för.
Kommunen kan vid behov och om så bedöms
lämpligt samordna kontakterna med t.ex.
länsstyrelsen och centrala myndigheter och
andra kommuner

Beskrivning
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder
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inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap så skall Kommuner och regioner analysera vilka
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i
kommunen respektive regionen och hur dessa händelser kan
påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska
värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys
som skall vara länsstyrelsen tillhanda i oktober 2023.

Med utgångspunkt från ovan analys samt
omvärldsbevakning och överenskommelser så skall
kommunens Lednings- och kommunikationsplan
revideras/uppdateras.
Befintlig Lednings- och kommunikationsplan är gällande till
2023-12-31 och ny plan skall vara fastställd och antagen för
2024-01-01

Risk- och Sårbarhetsanalys Kungälvs kommun Ansvarig
Ann-Charlott Backström
Startdatum
2022-05-02

Pågående

Slutdatum
2023-10-31

Beskrivning
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap så skall Kommuner och regioner analysera vilka
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i
kommunen respektive regionen och hur dessa händelser kan
påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska
värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Kommuner och regioner ska vidare, med beaktande av risk-
och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa
en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.

Risk- och Sårbarhetsanalyser skall tas fram på sektorsnivå
och Stab samt en analys för hela kommunen och dess
geografiska ansvarsområde.

Risk och Sårbarhetsanalysen skall antas i KS och lämnas
beslutad och klar till Länsstyrelsen senast den 31 oktober
2023.

Utveckling av arbetsklimat och medarbetarskap
Ansvarig
Ann-Charlott Backström
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2024-12-31

Ny 2023 OKTOBER Fokus på trivsel och
arbetsklimat, Konstruktiva
medarbetarundersökningar, Stärk
medarbetarperspektivet, Delaktighet och
trivsel
Beskrivning
1.Fokus på trivsel och arbetsklimat,
2.Konstruktiva medarbetarundersökningar
3.Stärk medarbetarperspektivet
4.Delaktighet och trivsel

Utifrån genomförd pilot ge förslag på nästa
steg i hur chefer och skyddsombud ska arbeta
med friskfaktorerna från Sunt arbetsliv, vilka
stämmer överens med dem i det politiska
uppdraget. En välutvecklad kommunikation
och feedback mellan chef och medarbetare, på

Beskrivning
Trivsel och arbetsklimat är viktigt för att alla som arbetar i
Kungälvs kommun och dess verksamheter ska fungera bra.
Vad som skapar trivsel är individuellt då varje enskild
medarbetare har sin upplevelse. Därmed finns det flera
möjligheter och insatser arbetsgivare kan genomföra.
Arbetsgrupperna behöver själva komma fram till vad som
redan fungerar och skapar trivsel för dem, eftersom varje
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möten och informellt vid spontana samtal. Det
systematiska arbetsmiljö-och kvalitetsarbetet
är väl integrerat i den dagliga verksamheten.

arbetsgrupp har sina olika förutsättningar. Detta undersöks
och implementeras med fördel genom det främjande arbetet
med Sunt arbetslivs friskfaktorer. Genom arbetet med
friskfaktorerna stärks exempelvis medarbetares delaktighet
och inflytande.

Koppling mellan friskfaktorer och verksamhetsnära rutiner
och processer, tex MOVE, ska förtydligas. Genom arbetet
med MOVE identifierar chefer kvalitetsfaktorer, vilket
medarbetare är en av de fyra faktorerna.

Rutiner och struktur behövs att skapa förutsättningar att
arbeta med trivsel, delaktighet och medarbetarfokus. Därför
sker förändring i samverkansavtalet, APT -strukturen,
medarbetarsamtalsmallen, och hur vi digitalt mäter
upplevelsen av delaktighet och trivsel.
Medarbetarperspektivet förstärks genom tydligare APT-
struktur med obligatoriska punkter såsom
förslagsverksamhet, arbetsmiljö, verksamhetsplan,
verksamhetsförändringar, ekonomi och jämställdhet. Detta
öppnar upp för dialog kring fler områden än tidigare.

Medarbetarsamtalen (utveckling-, uppföljning-, och
lönesamtalen) utgår alltid ifrån medarbetarperspektivet.
Delaktighet är en viktig faktor som undersöks och sätts mål
för under samtalet med medarbetaren för att öka trivsel,
kreativitet och självledarskap. Den nya mallen har en
starkare koppling till arbetet med mål och uppdrag,
självledarskap, Huvudöverenskommelsen (HÖK 20,21),
KASAM, Sunt arbetslivs friskfaktorer, Heltidsresan, bisyssla,
lönekriterier och MOVE.

Under 2023 kommer
medarbetarundersökningar/temperaturmätning att
genomföras. Systemet mäter medarbetares upplevelser av
Ledarskap, Arbetsglädje, Meningsfullhet, Autonomi,
Arbetssituation, Delaktighet, Personlig Utveckling,
Teamkänsla och Engagemang.
Medarbetarundersökning/temperaturmätningar möjliggör för
chef att få tidig och frekvent återkoppling av medarbetares
trivsel och hälsa. I systemet får chef en handlingsplan med
åtgärdsförslag så att tidiga och relevanta insatser kan
genomföras både på kort och lång sikt.

För att känna sig välkommen och lära känna Kungälvs
kommuns som organisation är målet under 2023 att den
centrala introduktionen för nyanställda utvecklas och
förbättras. Det planeras för en heldag med busstur där man
besöker och visar upp kommunens verksamheter och
stoltheter, samt informerar om sådant som är av vikt i
anställningen såsom rättigheter och skyldigheter, rutiner,
värdegrund och spännande projekt.

Utveckla arbetssätt för mer robust näringslivsarbete
Ansvarig
Anders Holm, Ann-Charlott Backström
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Ny 2023 OKTOBER Gör kommunens
näringslivsfrämjande arbete mer robust
Beskrivning
Vi ser som politisk uppdragsgivare ett tydligt
behov av ett strukturerat näringslivspolitiskt
arbete som utgår från att varje år uppfylla
näringslivsstrategins villkor.

Näringslivsfunktion Organisering
Vi ser därför som avgörande att minska denna
sårbarhet och säkerställa kontinuiteten i Beskrivning
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utvecklingsarbetet. Förvaltningen utvecklar arbetssätt för en professionell
service vid både enkla som mer komplexa ärenden som
spänner över olika områden.

Vi ska arbeta strukturerat med näringslivsstrategin och i
samverkan med näringslivet och andra aktörer ta fram
handlingsplaner för att uppnå målen.

Fortsatt arbete med arenans innehåll Ansvarig
Åsa Berglie
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Ny 2023 OKTOBER Utred fler mötesplatser
som är relevanta och öppna, inte minst för
unga
Beskrivning
Ersätter tidigare formulering Utveckla Arena
Kungälv ur ett besöksnäringsperspektiv

Vi vill tidigt peka på de möjligheter till
utveckling som Arena Kungälv kan innebära
med cuper, tävlingar, event och mässor.
Kommunen behöver internt eller genom
partnerskap med extern aktör utveckla ett
professionellt arbete som stärker Kungälv som
evenemangsstad.

Beskrivning
I arbetet med Arena Kungälvs utformning sker dialog såväl
med föreningslivet, näringslivet, Södra Bohusläns
Turism/destinationsutvecklare, näringslivsutvecklaren och
kulturchef.
Arenans utformning och innehåll ska hantera föreningarnas
behov av träning och matcher till vardags samtidigt som den
ska främja möjligheten till cuper, evenemang, mässor och
event.

Kommunen planerar för att ha minst en idrottshall i
respektive serviceort. Kärna är nyligen invigd och Diseröds
byggs just nu.

Koldioxidbudget upprättas Ansvarig
Pia Jakobsson
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Ny 2023 OKTOBER. Koldioxidbudget ska
upprättas
Beskrivning
Syftet med koldioxidbudget är att åskådliggöra
det återstående utsläppsutrymmet för att
undvika en viss nivå av uppvärmning är en
vedertagen metodik. En koldioxidbudget på
lokal nivå utgår ifrån de utsläpp som sker inom
kommunens gränser. Parisavtalet slår fast att
den globala temperaturökningen ska hållas väl
under 2 °C och att man ska sträva efter att
begränsa den till 1,5 °C. Detta framförallt
genom att minska utsläppen av växthusgaser.

Beskrivning
Redovisning sker i samband med årsbokslut genom redan
beprövade beräkningsmetoder från andra kommuner och
regioner.

Upphandlings- och inköpspolicy revideras Ansvarig
Mats Mikulic
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Ny 2023 Revidering av Upphandlings- och
inköpspolicy för Kungälvs kommun med
helägda bolag
Beskrivning
Kungälvs lokala livsmedelsproduktion ska
stimuleras genom bland annat reviderade
riktlinjer för upphandling

Beskrivning
Upphandlings-och inköpspolicy för Kungälvs kommun med
helägda bolag revideras.

Kungälvs lokala livsmedelsproduktion ska stimuleras genom
bland annat reviderade riktlinjer för upphandling

Ny 2023 Stödja Frivilliga resursgruppen
samt frivilliga försvarsorganisationer

Se över avtalet med FRG Ansvarig
Ann-Charlott Backström
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Startdatum
2022-09-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-06-30

Beskrivning
Kungälvs kommun har idag ett avtal med
Civilförsvarsförbundet (FRG) från 2015. Avtalet ger
Civilförsvarsförbundet i uppdrag att organisera en FRG-
grupp och rekrytera medlemmar. De skall utbilda, träna och
öva sina medlemmar samt tillse att medlemmarna är
försäkrade. Avtalet reglerar inget i övrigt kring samarbete,
nyttjande av FRG:s personella och personella resurser.
Avtalet reglerar också ersättningen till FRG på årsbasis.

Nytt avtal skall arbetas tas fram som reglerar även planering
aktiviteter, övning/utbildning samt nyttjande av materiella
resurser.

Teckna nytt hyresavtal med FRG Ansvarig
Ann-Charlott Backström
Startdatum
2022-07-29

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-03-31

Beskrivning
Den politiska intentionen är att öka
robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie
verksamheten ska rulla på trots betydande
samhällsstörning genomförs. Arbetet ska vila
på ansvarsprincipen, att ordinarie
verksamhetsansvariga fortsätter att vara
ansvariga i kris. Kommunens områdesansvar
definieras och säkras.

Beskrivning
FRG i Kungälv har sin verksamhet, utrustning och
utbildningsverksamhet i kommunens lokaler. FRG i Kungälv
är en mycket resursstark grupp med tillgång till mycket
användbar utrustning såsom kraftverk, pumpar, fältkök,
kommunikationsutrustning, lastbil, bandvagnar mm. FRG
utgör med sin personal och utrustning en stor resurs för
kommunen vid en eventuell kris och vid höjd beredskap.

FRG har dock ett stort behov av större och bättre anpassade
lokaler och arbete har påbörjats och skall slutföras för att ge
FRG bättre förutsättningar. Fastighetsenheten och
Säkerhetsenheten har påbörjat samverkar med FRG för att
hitta lösning.

Ta fram förslag på system för uppföljning av
yrkesdialoger Ansvarig
Pia Jakobsson, Ann-Charlott Backström
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Ny 2023 Uppföljning yrkesdialoger med
tydlig återkoppling
Beskrivning
System för uppföljning av resultatet från
yrkesdialogerna som introduceras 2022
arbetas fram.

Beskrivning
Ett förslag på hur uppföljning av yrkesdialoger kan
genomföras presenteras i samband med planering av 2023
år yrkesdialoger. Förslaget ska innehålla beskrivning av hur
uppföljningen ska gå till, vem som ska genomföra den samt
hur resultatet ska dokumenteras och hanteras.

Ny 2023 Utred beredskapsskäl vid
upphandling av verksamhetskritisk materiel

Upphandlingsfunktionen utreder sårbarheter i
kommunens leveranskedjor och föreslår åtgärder i
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enlighet med uppdraget Ansvarig
Mats Mikulic
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Beskrivning
Upphandlingspolicyn har reviderats till att
kommunen ska hävda beredskapsskäl vid
upphandling av livsmedel. Det måste med våra
nya erfarenheter gälla all verksamhetskritisk
materiel och utrustning. Vårt samhälle är
väldigt sårbart och vår upphandling måste ses
som ett medel att minska sårbarheten.

Beskrivning
Avtalscontroller analyserar avtal och leverantörer utifrån
1500 avtal och uppdraget handlar om att identifiera vilka som
är kritiska för kommunen och var sårbarheten i avtalen finns.

Utredning av vilka verksamheter kan bolagiseras
Ansvarig
Pia Jakobsson, Haleh Lindqvist
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Ny 2023 Utred bolagisering av
verksamheter
Beskrivning
Kommunens samordning av verksamheter
genom bolagsform fortsätter. Vi vill noga
utreda förutsättningar och fördelar att
bolagisera delar som; hamnverksamheten, VA-
verksamhetens drift, parkeringsverksamheten
och det kommunala fastighetsbeståndet.

Den politiska uppdragsgivaren ser särskilt
stora fördelar av att bolagisera kommunens
fastighetsbestånd eftersom behovet av en
professionell förvaltning med säkerställda
underhållsnivåer är angeläget.

Beskrivning
En utredning ska påbörjas avseende vilka verksamheter i
förvaltningen som gynnas av att drivas i bolagsform. Vidare
ska utredningen även innehålla hur man inom ramen för ett
eventuellt arbete med bolagisering ska hantera dagens, och
kommande, kompetens- och personalbrist. Behovet av vård
och omsorg ökar samtidigt som det råder brist på arbetskraft.
Inom tio år har andelen över 80 år ökat med 50 procent,
medan den arbetsföra delen av befolkningen ökar med 4
procent. Hela samhället behöver därför ställa om och arbeta
annorlunda när arbetskraften inte kommer att räcka till.

Utreda möjligheten till distansarbete. Ansvarig
Ann-Charlott Backström
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-12-31

Ny 2023 Utred distansarbete
Beskrivning
Erfarenheterna efter pandemin med möjlighet
till distansarbete kan tas tillvara på många
olika sätt och samtidigt minska sårbarheten
inom vissa verksamheter. Det behöver redas
ut hur och i vilka former distansarbete kan
bedrivas under normala förhållanden.

Beskrivning
Utifrån resultat i utredningen uppdatera anvisning för
distansarbete.

Samverkansövningar Ansvarig
Ann-Charlott Backström
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-06-15

Ny 2023 Öka samverkan med frivilliga
resursgruppen och hemvärnet
Beskrivning
Den politiska intentionen är att öka
robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie
verksamheten ska rulla på trots betydande
samhällsstörning genomförs. Arbetet ska vila
på ansvarsprincipen, att ordinarie
verksamhetsansvariga fortsätter att vara
ansvariga i kris. Kommunens områdesansvar
definieras och säkras.

Beskrivning
Under våren 2023 skall en samverkansövning genomföras i
samverkan med FRG. Övningen ska innefatta aktivering av
en eller flera trygghetspunkter.
Övningen planeras och genomförs med ledning av
säkerhetsenheten och ska vara genomförd innan maj
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månads utgång.

Upprätta årshjul för FRGs deltagande i arrangemang i
kommunen Ansvarig
Ann-Charlott Backström
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-01-31

Beskrivning
FRG används/anlitas vid flera evenemang i kommunen.
Kungälvs Cruising, MatchCup mm. För att skapa ett bättre
planeringsunderlag för säkerhet och FRG så skall ett årshjul
upprättas för FRG:s planerade engagemang. Gäller även
planerad utbildning och övning.

Utbildning av FRG i den kommunala krisberedskapen
Ansvarig
Ann-Charlott Backström
Startdatum
2023-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2023-06-30

Beskrivning
Under våren 2023 skall FRG och dess medlemmar få
utbildning i kommunens organisation och krisberedskap.
Utbildningen planeras och genomförs av säkerhetsenheten.
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13 Ekonomisk plan 2023

13.1 Inledning

I april fattade kommunfullmäktige beslut om rambudget 2023-2026 med utblick, som bland
annat inkluderade en resultatbudget. Skatteprognosen i rambudgeten byggde på SKR:s
prognos från februari månad och oförändrad skattesats. Årets resultat budgeterades till
150 mkr vilket motsvarar 4,6 % av skatter och statsbidrag.

Sedan dess har förutsättningarna för 2023 förändrats på ett sätt som påverkar kommunens
ekonomi negativt och prognoserna är mer oförutsägbara än på många år.

Inflationen har stigit snabbt och är hög både i Sverige och omvärlden. I den senast
presenterade statistiken från SCB var inflationen för september 10,8%. Sveriges kommuner
och regioners (SKR) senaste prognos som presenterades i oktober räknar SKR med en
inflation på 7,1% för 2023. För 2024 räknar man med en sjunkande inflation men varnar för
att vi får leva med bestående höga priser på många varor och tjänster.

Förutom att inflationen påverkar våra kostnader för framför allt energi, drivmedel och
livsmedel, ökar också våra pensionskostnader för 2023 och 2024. Dels har SKR och parterna
kommit överens om ett nytt pensionsavtal för alla kommun- och regionanställda, dels
påverkas även pensionsunderlaget av den högre inflationen. Totalt sett ökar kostnader med
ca 160 mkr från prognosen som rambudgeten för 2023 byggde på och den senast presenterade
prognosen i oktober.

De senaste prognoserna visar att Sverige går in i en lågkonjunktur inom den närmaste tiden.
Arbetslösheten kommer att öka och ligga på cirka 8,5% 2023 till 2024. Konjunkturen kommer
att stärkas först 2025 enligt SKR:s prognoser.

Vi har också sett en brant ränteuppgång de senaste månaderna, huvudsakligen drivet av
Riksbankens höjda styrräntor. Fram till maj månad 2022 var styrräntan 0%. I oktober månad
är styrräntan 1,75% och ytterligare höjningar förväntas inom kommande halvåret.

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar mellan budget 2022 och budget 2023 med
245 mkr. Den skatteprognos som budget 2023 bygger på presenterades 20 oktober av SKR
och (cirkulär 2022:37).

Kungälvs kommun har en fortsatt befolkningstillväxt. Fram till augusti månad 2022 var vi
48 898 invånare i Kungälvs kommun och vi beräknas vara 49 342 invånare vid årsskiftet. De
kommande årens befolkningstillväxt har en ökningstakt på mellan 2-3% årligen vilket får
betraktas som en hög befolkningstillväxt. Beräkningsförutsättningarna i budgeten bygger på
senast framtagna befolkningsprognosen.

Med ovanstående som utgångspunkt har förvaltningen på uppdrag av den nya majoriteten
(Kungälv 2030 - S, M, MP) arbetat fram en ny resultatbudget inklusive ny ram till
kommunstyrelsen för 2023. Årets resultat budgeteras till 7 Mkr för 2023.

Det budgeterade resultatet för 2023 innebär att de finansiella målen inte kommer att uppnås.
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Kommunstyrelsens driftsram 2023 blir med ovanstående förutsättningar 3 234 Mkr, exklusive
exploateringsintäkter/realisationsresultat om 45 Mkr.

Åren 2024 och 2025 är en framskrivning från 2023 års ram med samma behov som
redovisades i februari i rambudgeten samt en uppdaterad prognos för skatter och generella
statsbidrag från oktober 2022. Även de finansiella nettokostnaderna är uppräknade.

Den ekonomiska utvecklingen och prognoserna för de kommande åren är ytterst osäkra. Trots
ett budgeterat resultat nära noll så är det en budget som innehåller många och stora
osäkerhetsfaktorer.

Kommunen har haft några år med goda ekonomiska resultat. 2021 avsattes 100 Mkr i en
resultatutjämningsreserv - RUR. Syftet med RUR är att kunna bygga upp en reserv under
goda tider för att senare, under vissa omständigheter, användas när
skatteunderlagsutvecklingen är svag och kommunen inte uppfyller balanskravet. Det ger
kommunen möjlighet att arbeta med mer långsiktiga mål än balanskravets fokus på ett
kalenderår i taget. Skulle kommunen inte klara balanskravet och gå med underskott 2023
finns enligt nuvarande skatteprognoser möjlighet att återställa resultatet med maximalt
40 Mkr genom RUR enligt de regler som kommunfullmäktige fattat beslut om.

För att nå det budgeterade resultatet kommer att krävas både besparingar och effektiviseringar
inom förvaltningen. Förändrade arbetssätt och en utveckling av digitaliseringen inom
förvaltningen är nödvändig. Detta både för att möta den ekonomiska verkligheten och de
framtida behoven av kompetensförsörjning. Förvaltningen kommer också att fortsätta lägga
stort fokus på den ekonomiska uppföljningen.

13.2 Ekonomiska förutsättningar 2023 - 2024

Driftramar i förvaltningens verksamhetsplan

Förvaltningens verksamhetsplan bygger på en driftsram om 3 234 mkr för 2023 exklusive
exploateringsintäkter/realisationsresultat om 45 mkr. Driftsplanen tar höjd för
lönekostnadsökningar, resurser för fler invånare/brukare, prisökningar (till viss del) samt
ökade kostnader för lokaler. Förvaltningen har också avsatt resurser för kommungemensam
utveckling och verksamhetsförändringar beslutade av politiken. Sedan tidigare har
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förvaltningen avsatt resurser för ökade kostnader med anledning av konjunkturförsämringen.

I driftsplanen har budgeterats engångsintäkter/vinster från exploateringsverksamheten på
45 Mkr,

Investeringsram 2023

Investeringsramarna ska ses både i ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. I den
expansiva tillväxtfas som kommunen befinner sig är det extra viktigt med ett långsiktigt
perspektiv för att möte behov och ha ett helhetsperspektiv av resurser - både ekonomiska och
personella.

De ekonomiska osäkerheterna för 2023 påverkar även exploateringsresultatet. Exploatörerna
signalerar att försäljningen av bostäder inte genomförs i planerad takt. Det kan innebära att
kommunens förväntade resultat inom exploateringsverksamheten kan bli svåra att nå. Enligt
nuvarande prognoser kommer exploateringsverksamheten kunna leverera 45 Mkr i vinst till
resultatet 2023

Kommunstyrelsens investeringsram för 2023 är 765 Mkr. Investeringarna för
skattefinansierad verksamhet beräknas till 370 Mkr samt 395 Mkr för avgiftsfinansierad
verksamhet. Medfinansiering budgeteras till 18 Mkr 2023.

Investeringsvolymen kommer att vara fortsatt hög de närmaste åren. Investeringarna är
kopplade till ökade behov, både av om- och tillbyggnad av befintliga lokaler och nya lokaler
samt utbyggnaden av VA i kustzon.

Investeringsramar 2023-2026 enligt förvaltningens förslag till fördelning av
investeringsbudget per år.

Den totala investeringsplaneringen för 2023 följer kommunfullmäktiges beslut om ram för
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2023. Det innebär att föreslagna investeringar för 2023 ligger inom tilldelad ram på samtliga
kollektiv: skatt, medfinansiering och avgift.

Ramen för 2022 kommer inte att förbrukas men kommer att behövas längre fram under
perioden 2023-2026. En omfördelning mellan åren kommer att behövas göras i samband med
2024 års rambudget.

Investeringsbudgeten i sin helhet redovisas i  bilaga 2 Drifts- och Investeringsprogram.
Budgeten redovisar vilket år och hur de tillgängliga medlen planeras att användas. I drifts-
och investeringsbudgeten redovisas också vilka driftseffekter (helår) investeringarna ger samt
driftseffekterna av inhyrningar och köp av plats.

Lånebehov

Kommunen har för närvarande en god likviditet. Under året har låneskulden minskat från
1 720 Mkr till 1 400 Mkr genom amortering. 2023 förväntas finnas behov av nyupplåning,
både hos kommunen och i koncernens bolag. Kungälv energi har aviserat ett lånebehov om
215 Mkr som framförallt finansierar den pågående byggnationen av fjärrvärmeverket.
Kommunen har behov av att finansiera sitt Drift- och investeringsprogram. Förvaltningen
föreslår därför en låneram för 2023 om 400 Mkr. Ekonomichefen ansvarar för att besluta om
och genomföra upplåningen med utgångspunkt från finanspolicy och riktlinjer för den
finansiella verksamheten. Låneramen ska innehålla både kommunens och bolagens
upplåningsbehov. Låneramen ska uppfattas som ett tak och får inte överskridas utan nya
politiska beslut.

13.3 Förvaltningens antagande om kostnadsförändringar 2023

Förvaltningens antaganden om kostnadsförändringar Mkr 2023

Lönekostnadsökning, inklusive ökade kostnader för pensioner 152,7

Prisökningar, verksamhetsförändring 27,6

Fler barn, elever i förskola, grundskola, gymnasiet, utökat antal platser äldreboende,
LSS och myndighet

55

Driftskostnadskonsekvenser, investering 25

Försörjningsstöd, ökad norm 2

Habiliteringsersättning 1,2

Ökade kostnader politiken 3

Besparingar -3,9

Övrigt -16,8

Konjunktur -20

Summa 225,8

Ökade lönekostnader 2023

För ökade lönekostnader har avsatts 84,5 Mkr. Dessutom höjs personalomkostnadspåslaget
med anledning av de ökade pensionskostnaderna med 68,2 mkr

Fler barn i förskola, grundskola, gymnasiet samt utökat antal platser i äldreomsorg och
LSS och myndighet 55 Mkr

Kommunen förväntar sig en hög befolkningstillväxt de närmsta åren. 2021 var
befolkningstillväxten 2,6% och vid årsskiftet 2022/2023 beräknas kommunen ha 49 342
invånare. I befolkningsprognosen visar den demografiska utvecklingen på en fortsatt tillväxt.
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Det får en direkt påverkan på förvaltningens behov av fler förskoleplatser, fler elever och ökat
antal platser inom boende för äldre och LSS-boenden mm. Sektorerna har utifrån befintligt
antal volymer i sin verksamhet och befintlig befolkningsprognos gjort bedömningar om
utvecklingen för 2023.

Inom Bildning och Lärande ökar antalet förskolebarn, fler platser har skapats under 2022 och
utökningen fortsätter i flerårsplanen Under hösten 2022 öppnades ny förskola på Nordtag med
180 platser varav 84 platser flyttades över från förskolan på Sparråsskolan. Vid Iskällans
förskola iordningsställdes paviljonger och 32 nya platser tillskapades. Vid årsskiftet
2022/2023 färdigställs Tjuvkils förskola med totalt 108 platser. En ny fristående förskola i
Kärna beräknas vara klar till hösten 2023 med totalt 100 platser. Beroende på
inflyttningstakten i dessa nya bostadsområden kan det bli aktuellt att platserna öppnas
successivt. Utökning av fler platser inom förskolan anpassas efter behov enligt
barnomsorgskön. Sammantaget beräknas 134 nya helårsplatser behövs 2023 för möta
behovet. Befolkningstillväxten visar även ett ökat antal elever inom grundskolan och inom
gymnasieskolan.

Inom sektor Trygghet och Stöd finns behov av fler boenden inom äldreomsorgen samt
utökning inom LSS. Under 2022 har efterfrågan på hemtjänst ökat och fler timmar har
beviljats. Även köpta platser vård och omsorg och boende LSS har ökat. Under 2022 finns
avsatt resurs till fler platser inom daglig verksamhet LSS samt fler köpta platser inom
Trygghet och stöds verksamhetsområden. Det finns också behov av fler platser på
äldreboende. I budgeten finns avsatt medel till 22 platser på Solhaga äldreboende med start
hösten 2023. Myndighet har ökade kostnader för placeringar både bland barn- och unga samt
vuxna missbrukare.

Prisförändringar 27,6 mkr

Varje sektor har tilldelats en uppräkning av övriga kostnader med ca 1 %. utöver det har extra
resurser avsatts för att kunna möta höga kostnader för energi, drivmedel och livsmedel

Höjd norm - försörjningsstöd 2 mkr

Regeringen har beslutat om att höja normen inom försörjningsstöd med 8,6%

Höjd habiliteringsersättningen 1,2 Mkr

Driftkostnadskonsekvenser 25 Mkr

Sektorerna kompenseras för ökade driftskostnader i samband med investeringar.

Resurserna för ökade lönekostnader, driftkostnadskonsekvenser av investeringar och volym
(fler platser, äldre, barn, elever mm) budgeteras centralt och fördelas ut efter verkligt utfall till
sektorerna. Utfallet kommer kontinuerligt att följas upp och förvaltningsledningen fattar
beslut om vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av avvikelser.

Politiken 3 Mkr

Utökat antal ledamöter och höjd arvodesersättning ökar kostnaderna inom politiken med 3
Mkr

Besparingar 3,9 Mkr

Sektorerna och staben har ett åtagande om besparingar på 3,9 Mkr,

Konjunktur -20 Mkr
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Förvaltningen har sedan tidigare avsatt 20 Mkr för att kunna stötta verksamheten i
lågkonjunktur. Dessa resurser fördelas nu ut till förvaltningens verksamhet.

Övrigt -16,8 Mkr

Posten innehåller bland annat statsbidrag som är av engångskaraktär som kommunen inte
kommer att erhålla 2023 som till exempel den sk skolmiljarden och statsbidrag för valet samt
poster som omfördelas av redovisningstekniska skäl.

Exploateringsintäkter 45 Mkr

Budgeten förutsätter att kommunen årligen kan räkna av 45 mkr i exploateringsvinster i
resultatet.

Politiska kostnader 3 mkr

För den politiska verksamheten har avsatts 3 Mkr i ökade kostnader för 2023

13.4 Driftplan

13.5 Planerade verksamhetsvolymer

13.5.1 Verksamhet

Verksamhet

Volymgrupper Volymtal Plan 2023 Plan 2022
Prognos

helår T2 2022 Utfall 2021

Kommunal förskola,
antal helårsplatser 2 183 2 068 2 076 2 011

Förskola och
pedagogisk
omsorg

Kommunal
pedagogisk omsorg,
antal barn 150 173 154 173
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Volymgrupper Volymtal Plan 2023 Plan 2022
Prognos

helår T2 2022 Utfall 2021

Fristående förskola,
antal barn 620 587 587 510

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

Förskoleklass,
grundskola,
fritidshem och
grundsärskola

Fristående fritidshem,
antal elever 250 227 227 244

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

Gymnasieskola
och
gymnasiesärskola

Fristående
gymnasieskola, antal
elever 400 400 400 386

Antal mottagna enligt
bosättningslagstiftning
(vuxna/familjer) 80 69 69 62

Antal nyanlända enligt
lagen om eget
boende (EBO
vuxna/familjer) 15 15 15 17

Mottagning
nyanlända och
ensamkommande

Antal barn i mängden
mottagna enligt
bosättningslagstiftning 36 30 30 31

Måltidsservice Antal serverade
måltider totalt
(koefficient) 2 612 000 2 610 000 2 365 000 2 187 029

Elförbrukning (MWh) 19 000 20 200 18 700 18 640

Bruksarea (BRA),
egna fastigheter, m2 222 000 218 000 214 000 214 225

Kommunala
fastigheter

Bruksarea (BRA)
inhyrda fastigheter,
m2 58 000 63 880 64 000 60 255
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Volymgrupper Volymtal Plan 2023 Plan 2022
Prognos

helår T2 2022 Utfall 2021

Antal vårddagar SIS,
HVB och stödboende
0-20 år 4 700 4 500 6 000 6 312

Barn och ungdom
0-20 år

Antal vårddagar
familjehem 0-20 år 14 800 11 500 13 000 12 127

Utförarenheten
+ Barn och
ungdomsenheten

Intern öppenvård,
biståndsbedömda
insatser
Utförarenheten-Barn
och Ungdom 230 250 250 221

Antal vårddagar SIS
och HVB, 21- år 1 400 1 800 4 000 2 175

Vuxenenhet

Antal vårddagar
externt boende med
stöd 21- år 8 200 15 000 15 000 18 827

Bostad med
särskild service
enligt LSS och
SoL, antal
brukare

Egna boendeplatser,
vuxna inkl. psykiatrin

145 145 145 145

Daglig
verksamhet

Antal brukare daglig
verksamhet 235 225 225 214

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

Lägenheter och
platser VoÄ

Varav korttidsplatser
köpta 10 11 11 11

Brukare i
hemtjänsten

Brukare med
hemtjänst 1 250 1 200 1 200 1 277

Ersatta timmar i
hemtjänsten

Ersatta timmar i
hemtjänsten 445 000 412 000 436 500 413 744

Volymerna inom sektor Bildning och lärande och Trygghet och stöd bygger på den senaste
befolkningsprognosen samt kända behov av platser och hemtjänsttimmar inom äldreomsorg
och LSS.
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K U N GÄ L V N Ä R E N ER GI A B B U D G E T 2 0 2 3

[TOTAL U tfa ll P ro g n o s B u d g et B u d g e t
2021 2022 2022 2023

INT Ä KT E R

E lp ro d u kt io n , v ind k ra ft 2 9 5 8 3 2 0 0 2 6 8 2 3 36 5

E lc e rt ifi kat , v ind k ra ft 10 12 2 9 14

Fa st a v g ift , e lha nd e l 3 0 8 3 3 0 50 2 9 4 0 2 94 0

R ö r lig t p r is , e lha nd e l 9 6 36 9 1 10 0 0 0 4 7 0 13 134 0 0 0

Fa st p r is , e lha nd e l 15 0 2 6 2 0 5 0 0 19 8 9 0 4 2 0 0 0

S o lc e lle r 3 8 3 3 8 7 0 0 8 7 0 0 14 50 0

La d d inf ra 5 0 1 0 0 0 3 0 0 50 0
12 1 3 2 9 14 6 4 6 2 8 1 5 54 19 7 3 19

K O S T NAD E R
In kö p e l 1 13 2 0 4 13 5 0 0 0 6 4 12 0 179 6 50

E lc e rt if ikat 2 8 7 150 2 3 5 16 0
Ö v r ig a ex t ko st na d e r 3 8 17 3 4 0 0 3 4 19 3 564

S o lc e lle r & lad d inf ra 3 9 7 0 10 5 0 0 1 1 2 7 1 14 7 50
Av s k r iv n ing a r 8 8 8 1 0 8 1 1 0 8 1 1 0 8 1

12 2 1 6 6 15 0 1 3 1 8 0 12 6 19 9 2 0 5

R Ö R E LS E R ES U L T A T -8 3 7 -3 6 6 9 1 4 2 8 - 1 8 8 6

F INA N S . N ET T O K O S T NA D 7 8 7 8 6 6 9 1 1 9 2 2

R ES U LT A T FÖ R E B O KS .D IS P . -1 624 -4 535 517 -2 808
T IL L FO R D A M ED E L -736 -3 4 54 1 598 - 1 72 7

INV E S T E R IN G A R 1 6 2 1 5 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0
F inans ie ringsnetto -2 357 -8 4 54 -3 4 02 -3 72 7

www. kungalvenergi.se eriergte'
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IELHANDEL 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

RÖRELSERESUL TAT -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

www.kungalvenergi.se eriergte'
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iVINDKRAFT 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

RÖRELSERESUL TAT 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
Fi nan si eri ngsnetto 1 244 1 426 966 1 478

www. kungalvenergi.se eriergte'
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[SOLCELLER & LADDI N FRA Utfall Prognos Budget Budget
2021 2022 2022 2023

INTÄKTER

Solceller 3 833 8 700 8 700 14 500

Laddinf ra 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

RÖRELSERESUL TAT -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

www.kungalvenergi.se eriergte'
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INVESTERINGAR

Tkr

2023-2027

2023 Prognos 2024 Prognos 2025 Prognos 2026 Prognos 2027

VINDKRAFT

Vindkraftverk

S:A TOTALT VINDKRAFT
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total
investering:

,----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----,

ELHANDEL 0 0 0 0

Solceller elproduktion

S:A TOTALT I
2 000 2 000 2 000 2 000
2 000 2 000 2 000 2 000

0

2 000
2 000

0

10 000

10 000

www. kungalvenergi.se eriergte'
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FINANSIERINGSANAL YS

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 4 10 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

www.kungalvenergi.se eriergte'
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KUNGÄLV ENERGI AB B UD GE T 2023
Upp d at e r ad 31 /8

[TOTAL Utfall Prog nos Budget Budget
2021 2022 2022 2023

INTÄ KTER
Röre lseintäkter Elnät 282 622 279 900 278 051 293 86 1
Röre lseintäkter Värme 104 460 100 15 1 102 964 108 920
Röre lseintäkter Stadsnät 40 505 43 300 4 1 090 4 6 550
An slut ningsavg ifter 18 828 21 545 16 850 20 900
Akt iverat arbete 14 087 15 400 16 000 18 800
Övriga intä kter 9 164 10 206 11 798 13 160

469 666 470 502 466 7 53 502 191
KO ST NADER
Trans iteringskostnad 25 257 26 000 23 110 26 360
Inköp förlustenergi 14 289 14 500 8 924 14 996
Bränslekost nader 34 894 34 874 34 738 38 986
Övriga ext kostnader 207 615 202 965 209 823 2 13 052
Personalkostnader 74 562 72 665 78 973 83 682
Avskriv ningar/Nedskrivningar 62 49 1 62 299 62 347 67 888

4 19 108 4 13 303 4 17 9 15 444 964

RÖ RELSERESULTAT 50 558 57 199 48 838 57 227

FINANS. NETTO KOST NAD 6 729 7 824 6 464 11 000

RESULTAT FÖ RE BO KS.DISP. 43 829 49 375 42 374 46 227
TILLFÖRDA MEDEL 106 320 111 674 104 72 1 114 115

INVESTERINGAR 109 4 84 2 15 800 199 9 00 276 000
Fi nansi eri ngsnetto -3 164 -104 126 -95 179 -161 885energewww. kungalvenergi.se
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Upp d ate r ad 31 /8

[ELNÄT Utfa ll Prognos Budget Budget
2021 2022 2022 2023

INTÄ KT ER
T ransiteringsintäkter 131 820 136 500 13 1 050' 145 840'
Gat ljusintäkter 10 507 11 800 10 6 17 11 086
Akt iverat arbete 7 460 9 200 8 500 11 700
An slutningsavgifter 10 008 10 900 8 550 10 900
Energiskatt 140 295 131 600 136 384 136 935
Övriga intäkter 4 39 1 4 802 4 802 5 130

304 48 1 304 802 299 903 321 591
KOST NADER
T ransiteringskostnader 25 257 26 000 23 110 26 360
Inköp förlustenerg i 14 289 14 500 8 924 14 996

Övriga ext kost nader 36 79 1 34 700 35 883 38 748

Energiskatt 140 295 131 600 136 384 136 935
Personalkost nader 38 949 4 1 800 42 597 46 159
Avskriv ningar 27 744 28 284 28 284 30 566

283 325 276 884 275 182 293 764

RÖ RELSERES UL TAT 21 156 27 918 24 721 27 827

FINANS. NETTO KOSTNAD 3 907 4 500 3 743 5 950

RESULTAT FÖ RE BO KS.DISP. 17 249 23 4 18 20 978 21 877
TILLFÖRDA MEDEL 44 993 51 702 49 262 52 44 3

INVESTERINGAR 55 111 70 500 60 150 105 050
Fi nansi eri ngsnetto -10 118 -18 798 -10 888 -52 607
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Uppdate rad 3 1/8

[v Ä RME Utfall Prognos Budget Budget
2021 2022 2022 2023

INTÄ KT ER
Värme intäkter 100 542 97 180 10 1 464 104 920'
Elprodukt ion 1 993 3 007 1 500 4 000
Utsläppsrätt er 1 925 -36 0 0
Akt iverat arbete 931 1 000 1 000 1 500
An slutningsavgifter 1 990 1 645 1 000 2 000

Övriga intäkter 810 1 500 1 424 1 77 1

108 191 104 296 106 388 114 19 1
KOST NADER
Brä nslekost nader 2 1 067 20 132 2 1 228 23 50 1
Inköp fjärrvärme 13 827 14 742 13 510 15 485
Övriga ext kost nader 19 004 20 400 22 687 22 993
Personalkost nader 18 294 18 068 18 068 19 218

Avskriv ningar 15 613 14 500 14 398 15 793

87 805 87 842 89 891 96 990

RÖ RELSERESUL TAT 20 386 16 454 16 497 17 20 1

FINANS. NETTO KOST NAD 611 870 617 1 950

RESULTAT FÖ RE BO KS.DISP. 19 775 15 584 15 880 15 251
TILLFÖRDA MEDEL 35 388 30 084 30 278 31 044

INVEST ERINGAR 20 078 86 900 62 650 125 150
Fi nansi eri ngsnetto 15 310 -56 816 -32 372 -94 106
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Uppdate rad 31/8

[STADSNAT Utfal l Prog nos Budget B udget
2021 2022 2022 2023

Relat ionsavg if ter intäkter 25 666 29 400 26 260 30 200
Serviceavg if ter intäkter 6 9 12 6 900 6 940 7 200
Svart f iber/kapac itets hy ra 4 116 2 200 3 8 10 6 350
Övr iga kommun ikat ions intäkter 3 8 11 4 800 4 080 3 800'
Akt iverat arbete 5 654 5 200 6 500 5 600
Ans lut ningsavgifter 6 830 9 000 7 300 8 000

Övr iga intäkter 1 8 13 4 000 2 880 3 5 11

54 802 61 500 57 770 63 661
KOST NADER
Övr iga ext kost nader 9 104 11 000 9 704 11 456
Personalkost nader 20 254 20 000 22 951 21 444
Avskr iv ningar/ Nedskr iv ningar 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. NETTO KOST NAD 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
Finans ieringsn ett o -7 056 1 100 -13 641 -6 589
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Uppdate rad 31/8

IENTREPRENAD I Utfall Prognos Budget Budget
2021 2022 2022 2023

INTÄKT ER

Sålda tjänster 31 5 17 32 500 34 130 36 200

Externa intäkter 1 72 1 1 822 2 692 2 748
33 238 34 322 36 822 38 948

KOST NADER

Övriga ext kostnader 5 567 6 425 7 225 6 337

Personalkostnader 24 965 25 770 27 427 29 56 1

Avskrivningar 1 757 1 500 1 785 2 550
32 289 33 695 36 437 38 448

RÖ RELSERESUL TAT 949 627 385 600

FINANS. NETTO KOST NAD 51 54 48 50

RESULTAT FÖ RE BO KS.DISP. 898 573 337 450
TILLFÖRDA MEDEL 2 655 2 073 2 122 3 000

INV ESTERINGAR 1 47 1 2 500 9 700 7 500

Finans ier ingsnett o 1 184 -427 -7 578 -4 500
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INVEST ERINGAR
ELNÄ T 2023 Pr o gnos 2024 Prognos 2025 Pr ognos 2026 Progn os 2027

Byte bilar, maskiner 400 0 0 0 0
Instrument, verktyg o övr inv 150 150 150 150 150
Förstärkningar lågspänningsnätet 10 000 10 000 10 000 10 000 15 000
Förstärkningar mellanspännings nätet 25 000 11 000 11 000 11 000 15 000
Ombyggnad nätstationer 10 000 6 000 6 000 6 000 8 000
Mottagningsstationer 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Ny mottagningsstat ion Kode 3 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Ny station M5 Hälta 0 10 000 8 000 0 0
Ny station M10 Kare by 0 500 500 500 20 000
Ombyggnad M 1 0 1 000 20 000 20 000 20 000
T3 M9 Rollsbo 0 1 000 15 000 15 000 0
Reservkraftaggregat 0 0 0 2 000 0
Mätare , insamlingssystem 30 000 30 000 5 000 0 0
Mätare , nya kunder 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

84 550 95 650 10 1 650 90 650 104 150

Nybyggnation
Nyanslutningar (mindre) 6 000 6 000 6 000 6 000 7 000
Nyanslutningar (större ) 2 500 2 500 2 500 2 500 3 000

8 500 8 500 8 500 8 500 10 000
Expl oateringsomr@den
Tillväxtområden 10 000 7 000 7 000 7 000 8 000

Gatubelysning 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
S:A TOTA LT ELNÄ T 105 050 113 150 119 150 108 150 124 150

www.kungalvenergi.se eriergte'
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VÄRME 2023 Prognos 2024 Prognos 2025 Prognos 2026 Progn os 2027

Produktionsanläggningar
Munkegärdeverket 3 500 600 600 600 600
Ny Värmeproduktion 97 300 12 700 0 0 0
Kode 100 100 100 100 100
Kärna 400 100 100 100 100
Bilar och verktyg 500 300 300 300 300

101 800 13 800 1 100 1 100 1 100
Fjärrvärmenät
Produktio nsö kni ng 150 150 150 150 150

Fjy._nät cent Kly o_ exploateringsomr

Rollsbo västerhöjd, stamledning 5 000 1 500 0 0 0
Rollsbo västerhöjd anslutningar 2 000 1 600 1 600 1 600 1 600
Kongahällatomten 500 0 0
Västra Tull /Liljedal 2 000 2 000 2 000 0 0
Västra Tunge 2 000 2 000 0 0
Förtätning Ytterby 1 000 1 000 1 000
Björkås 0 0
Kärna 500 200 200 200 200
Kode 300 200 200 200 200
Undercentraler 2 500 2 000 2 000 2 000 2 000
Övriga, Reinvestering lågtrycksnät Orren 7 400 0 0 0 0

23 200 10 500 7 000 4 000 4 000

S:A TOTALT VÄRME 125 150 24 450 8 250 5 250 5 250

www.kungalvenergi.se eriergte'
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STADSNÄ T 2023 Prognos 2024 Prognos 2025 Prognos 2026 Prognos 2027

Nyanslutningar fiber
Privat & BRF Fokusomrä den 11 500 10 000 10 000 10 000 10 000
Fiberanslutningar företag 3 500 4 500 4 500 4 000 4 000
Fiberanslutningar Kungälvs kommun 100 100 100 100 100

15 100 14 600 14 600 14 100 14 100

Fibernät
Exploateringsområden 3 000 3 000 3 000 2 500 2 000
Strategisk utbyggnad (passivt nät) 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Stamnät förstärkningar/förbättringar (vid anslutni 6 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Uppgradering aktivt nät 2 500 2 000 1 500 1 500 1 000
Uppgradering fd f iberföreningar o c ity 1 800 2 500 3 000 500 500
Dokumentation landsbygd 100 so0o 600 100 100
Dokumentation övrigt 400 300 300 300 600

16 800 16 300 16 400 12 900 12 200

Övrigt
loT 50 50 50 50 50
IT-System utveckling (Flow) 400 400 300 300 200
PTS RSA 50 50 50 0 0
Projekt noder, aktivt material 1 100 1 000 1 000 1 000 1 000

1 600 1 500 1 400 1 350 1 250

Inköp av föreningsnät 800 1 000' 0 0 0
S:A TOTALT STADSNÄ T 34 300 33 400 32 400 28 350 27 550
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ENTREPRENAD

Byte servicebilar 2 800' 3 000 800 800 0
Grenställage gård samt balpress förråd 200 200 200 200 0
Grävlastare ( Huddig) 3 500 0 0 0 0
Byte 6-hjuling 200 0 0 0 0
IT-verktyg ( Op) mm 500 0 0 0 0
Instrument, verktyg o övr inv 300' 300 500' 300 400
S:A TOTALT ENTREPRENAD I 7 500 3 500 1 500 1 300 400

2023 Prognos 2024 Prognos 2025 Prognos 2026 Prognos 2027

GEMENSAMMA 2023 Prognos 2024 Prognos 2025 Prognos 2026 Prognos 2027

Fastigheten, gård/förråd 500' 400' 250 250
Bilar poolen 900' 450 450
Solceller kontor Byggmästaregatan 400
Ubyte/ komplettering möbler 200 100 100
Nytt ledningssystem och intranät 500
Laddare 250 250 250 250 250
Belysning marknadsprojekt 250 0 0 0 0
Intern IT 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
S:A TOTALT ADMINISTRATION I 4 000 2 200 1 600 1 950 1 250
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INVESTERINGAR
..

ELNAT 105 050 113 150 119 150 108150 124150..
VARME 125150 24450 8 250 5 250 5 250
STADSNÄT 34 300 33 400 32 400 28 350 27 550
ENTREPRENAD 7 500 3 500 1500 1300 400
GEMENSAMMA 4 000 2 200 1600 1950 1250

$:ATOTALT I 276 000 176 700 162 900 145 000 158 600

2023 Prognos 2024 Prognos 2025 Prognos 2026 Prognos 2027  Tkr

569 650
168 350
156 000
14 200
11000

919 200

www. kungalvenergi.se eriergte'
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Tkr

FINAN SIERING SANALYS 2023 2024 2025 2026 2026
TILLFÖRDA MEDEL:

RESULTAT: ELNÄ T 21 877 22 430 23 325 24 915 26 877
VÄRME 15 251 14 186 18 310 23 014 27 571

STADSNÄ T 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

AVSKRN NINGAR: ELNÄ T 30 566 35 184 38 502 41 750 45 068
VÄRME 15 793 21 288 21 942 22 212 22 422

STADSNÄ T 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 t illförda medel: 114 198 127 953 138 551 150 568 160 259 691 529

ANVÄNDA MEDEL:
I nveste ringa r 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 KN E 30 32 32 33 160
Skatt KNE 7 7 7 35
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Kungälv 2022-09-22

BUDGET TERTIALRAPPORT PROGNOS BUDGET
2023 2022-08-31 2022 2022

Exploateringsintäkter 126 287 804 20 787 94 525
Nettoomsättning 7 674 5 801 8 181 7 594
Aktiverat arb. för egen räkning 1 005 734 1 050 1 275
Övriga rörelseintäkter 7 700 5 858 8 200 0
Ränteintäkter 0 15 15 0
SUMMA INTÄKTER 142 666 13 212 38 233 103 394

KOSTNADER 
Exploateringskostnader -98 966 -441 -15 563 -72 777
Övriga externa kostnader -4 728 -2 382 -3 813 -3 965
Personalkostnader -5 996 -3 366 -5 646 -5 826
Avskrivningar -2 100 -1 358 -2 076 -2 100
Övriga rörelsekostnader -6 800 -8 289 -8 289 0
Räntekostnader -3 480 -533 -1 487 -600
SUMMA KOSTNADER -122 070 -16 369 -36 874 -85 268

RESULTAT 20 596 -3 157 1 359 18 126

INTÄKTER

2022-09-22
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Till politiken.
Synpunkter på budget 2023 från Kommunal Kungälv.

I Förvaltningens verksamhetsplan 2023 kan man bland annat utläsa följande i avsnittet – 
Kommunens resurser – dess medarbetare:
Medarbetare gör skillnad.
Kungälvs kommun ska ha ett systematiskt och strategiskt arbete med kompetensförsörjning.
Lönebildning och lönesättning ska bidra till kompetensförsörjningen
Kungälvs kommun ska erbjuda trygga anställningar
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Både i dagsläget och i framtiden kommer det att saknas medarbetare inom Kommunals 
avtalsområde. Därav anser Kommunal att det inte är möjligt med några besparingar för våra 
yrkesgrupper.

Stolta medarbetare som gör skillnad
- Tillräckligt många anställda inom Kommunals avtalsområde. Bannlys de sk noll-viken. Det är 

när chefen inte tar in en vikarie då det behövs för att spara pengar.
- Trygga anställningar skall vara normen. Idag används visstidsanställda istället för tillsvidare 

anställd personal. 
- Minimera andelen visstidsanställda och öka andelen tillsvidare anställda.
- Heltid skall också vara norm.
- Att arbetsgivaren tillskjuter medel för att alla anställda i Kungälvs kommun skall få en 

heltidstjänst
- Öka möjligheten till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen. När det gäller förändringar, 

utveckling, arbetsmiljö, arbetsmetoder och så vidare. Då ökar stoltheten i arbetet och över 
att vara anställd i Kungälvs kommun.

- Att arbetsgivaren höjer friskvårdsbidraget för alla anställda 

Karriärvägar och utvecklingsmöjligheter

- Erbjud handledning. Utomstående som är meriterade. Rätt handledning vid rätt tillfälle. 
Behoven av handledning kan vara olika; arbetsgruppen, brukare och anhöriga, metod och för 
att hantera egna mentala och psykologiska processer kopplade till arbetet

- Avsätt pengar till fortbildning och kompetensutveckling för de som arbetar inom Kommunals 
avtalsområde 

- Erbjud de som vill utbilda sig inom sitt yrkesområde i form av enstaka kurser vid behov och 
hela yrkesprogram när sådant saknas. 

- Mer i lön skall följa med utbildning och ökad kompetens som arbetsgivaren har användning 
av. 

- De som tar egna initiativ till utbildning kopplat till sitt arbete skall få göra det på betald 
arbetstid

 Kommunens resurser – dess medarbetare
- Heltid som norm
- Förutsättningar för att kunna utföra arbetet i form av tid, god arbetsmiljö, pengar och andra 

resurser.
- Skapa förutsättningar för hälsosamma arbetsplatser – APT, med påverkansmöjlighet på 

schemat. De bästa idéerna och lösningarna skapas på arbetsplatsen.
- Grundbemanningen måste vara på plats.
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- Överanställning! All erfarenhet från andra arbetsgivare är att dessa sk överanställningar ”äts 
upp” av den oplanerade frånvaron till exempel sjukdom eller vård av barn.

- Omvandla kostnaderna för fyllnadslön, övertidsersättning och timlön till heltid istället
- Chefer skall få stöd av ekonomer för att se över de kostnader de har idag för exempelvis 

övertidsersättningar för att våga anställa
- Minska heltidsmåttet ytterligare för vaken natt. 
- Ett nattarbetspass skall som regel vara 10 tim/natt. Färre timmar, 9tim/natt, ger fler nätter 

för samma sysselsättningsgrad. Det ohälsosamma med att arbeta natt är tiden mellan 0.00 
och 05.00. Utöver en direkt arbetsmiljöförsämring för de som arbetar natt så påverkar 
9tim/natt de som arbetar dag-kväll. Behovet av barnomsorg på obekvämarbetstid, ökat krav 
på kollektivtrafikens turer är några av de effekter som 9 tim/natt kommer att medföra.

- Skjuta till pengar gällande sänkning av nattarbetstiden.

Kungälvs kommun ska ha ett systematiskt och strategiskt arbete med kompetensförsörjning
- Att arbetsgivaren ser över kompetensutvecklingsplanerna för alla Kommunals yrken.

Lönebildning och lönesättning ska bidra till kompetensförsörjningen
- Satsningar på yrkesgrupper som halkat efter enligt analys och lönekartläggning. Prioriterad 

yrkesgrupp för 2023 är personlig assistent.
- Satsa på medarbetare med erfarenhet som stannar kvar i kommunen. De som blir 

nyanställda har ett bättre läge att löneförhandla. De som är lojala och trogna medarbetare 
måste få den uppskattningen via rejält höjda löner. Man ska inte behöva byta till en annan 
arbetsgivare för att få högre lön. Avsätt ett särskilt prioriterat utrymme för denna satsning.

- Att arbetsgivaren arbetar med att identifiera "snedsitsar" och justerar dessa utanför 
Kommunals pott. Detta kan handla om för lågt satta löner från början. Behöver 
regleras med strukturpengar före lönerevision.

- Höj lägsta lönerna i Kungälvs kommun.
- Enligt Kungälvs kommuns lönepolitik ska den bidra till att man kan rekrytera, utveckla och 

behålla goda medarbetare, det vill säga att personal och kompetensförsörjning på kort och 
lång sikt tryggas. Här behöver arbetsgivaren analysera behovet av nyrekryteringar, möjlighet 
att behålla personal, höjningar av lägst löner och lönenivåer/lönespridning mellan yrken och 
inom yrken för Kommunals medlemmar.

Kungälvs kommun ska erbjuda trygga anställningsvillkor
- Tillsvidare anställd poolpersonal för att täcka frånvaro för sjukdom.
- Trygga anställningar som norm
- Varenda chef vet vilka timavlönade och visstidsanställda de skulle vilja tillsvidareanställa. 

Ofta saknar de personerna utbildning. Ge cheferna möjlighet att anställa dessa ”pärlor” 
genom att erbjuda dessa personer relevant yrkesutbildning på betald arbetstid.

- Lägst yrkesutbildning skall gälla inom äldreomsorgen, barnomsorg och LSS. Därför skall de 
som saknar yrkesutbildning också ges möjlighet att utbilda sig på betald arbetstid. 

- Använd er av den partsgemensamma centrala överenskommelsen om Omställning. Detta 
möjliggör att medarbetare är anställningsbara under hela sitt yrkesverksamma liv och 
därmed kan uppsägningar undvikas.

-
Kungälvs kommun ska ha jämställda och icke diskriminerande arbetsplatser

- Heltid som norm
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- Trygga anställningar inom Kommunals avtalsområde. 80% av våra medlemmar är kvinnor.
- Satsa på att motverka effekterna av marknadskrafterna som påverkar kvinnolönerna 

negativt. 
- Lyft blicken och var proaktiv vid lönesättningen och lönestrategi av kvinnodominerade 

yrkesgrupper inom Kommunals avtalsområde så som undersköterskor, stödassistenter, 
barnskötare och måltidspersonal. Snart kommer marknadskrafterna ikapp även här.

En ökad digitalisering ställer krav på flexibilitet och vilja att förändra. Ny teknik kan innebära 
förändringar i kompetenser och personalvolym. 
Ökad belastning på IT/digitala-service och kundcenter. Resurser krävs för att höja kompetensen.
Använd omställningsfonden.

Det behövs pengar för att finansiera den tid det tar för våra yrkesgrupper att lära sig nya digitala 
verktyg. Tid och andra resurser för att använda de digitala verktygen i arbetet för att klara 
utmaningarna måste tilldelas. Idag finns inte avsatt tid avsatt för detta. Mer luft i schemat eller avsatt 
tid under arbetspasset är en arbetsmiljöfråga, en arbetsgivarskapsfråga samt en fråga om 
attraktivitet i att vara anställd i Kungälvs kommun.

Kunskap – en nyckeltillgång 
Vi måste frigöra resurser för att kunna jobba med ständig fortbildning och 
kompetensutvecklingsinsatser. Kräver resurser i form av tid och ökade utvecklings- och 
personalkostnader.
Att arbetsgivaren ser över kompetensutvecklingsplanerna för alla Kommunals yrken.

Ökad robusthet och säkerhetstänk 
Extrema händelser där verksamheten och infrastrukturen störs, såsom pandemin, skred, stormar och 
översvämningar kräver ökad samordning och bättre stöd inom förvaltningen från de olika 
professionerna. 
Tillräckligt många anställda och att de är tillsvidare anställda
Bättre rutiner och användning av skyddsutrustning vid all form av smittsam smitta inom vård, skola 
och omsorg. Till exempel vinterkräksjuka, andra magsjukor, influensa mm. 
Kompensera för karensavdraget första dagen för de som arbetar inom Kommunals avtalsområde i 
vård, skola och omsorg. Sjuknärvaron är en tung faktor för smittspridning och bidragande orsak till 
sjukfrånvaro, både kort och lång.

 Systematiskt arbetsmiljöarbete samt arbete med sunt arbetsliv
- Att skyddsombuden får den grundutbildning de skall ha samt årlig fortbildning. 
- Tillse att våra skyddsombud har de förutsättningar de behöver i form av tid. 

Att arbetsgivaren arbetar mer aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
säkrar kunskapen i arbetsmiljölagen i alla led.
Säkerställa att skyddsutrustning som klarar virus finns samt handsprit
Utveckla ledarskapet via tillitbaserade ledning och styrning 

Sektor Bildning och Lärandes utmaningar 

En trygg miljö innebär fler vuxna som ser och hör. Andra yrkesgrupper så som till exempel inom 
lokalvård och måltid är en del i att skapa en trygg och säker pedagogisk miljö för barn och elever. 
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- De som aktivt tar på sig ansvaret för att skapa en trygg och säker pedagogisk miljö för barn 
och elever skall också premieras i lön.

• Barnantal och lokalkapacitet 
• Gymnasiets framtida inriktning 
• Distansundervisning 
• APL (Arbetsplatsförlagt lärande) 
• Digitaliseringsprocessen 
• Kompetensförsörjning: 
Uppdraget för elevassistent måste tydligt definieras

- Anställningen måste också innebära fortbildning och kompetenshöjning utifrån det enskilda 
barnet/ungdomens behov och ha följsamhet när uppdraget förändras. 

- Elevassistenterna skall också erbjudas ett utbildningspaket som motsvarar grundläggande 
kunskap för arbetet. Utbildning sker på arbetstid. Elevassistenternas uppdrag måste tydligt 
definieras. 

- Minska andelen visstidsanställda i förskolan 
• Heltidsresan

Sektor Trygghet och stöds utmaningar 

• Köpt vård och boende (vuxna/barn) 
• Brist på utbildad arbetskraft för vissa verksamheter: 

- Erbjud alla som saknar gymnasial yrkesutbildning kopplat till sitt arbete utbildning 
motsvarande gymnasial yrkesutbildning. 

- Utbildning och fortbildning sker systematiskt och på arbetstid. 
- Satsa på fortbildning och kompetenshöjning utifrån verksamhetens behov när behov uppstår 

och systematiskt genom en kvalificerad uppskattning vad som skulle behövas.
• Boende (till exempel särskilda boenden och LSS-boenden) 
• Lokalisering 
• Minska sjukfrånvaro

- Tillräckligt många anställda, bättre rutiner och skyddsutrustning vid all form av smittsam 
smitta inom vård och omsorg. Till exempel vinterkräksjuka, andra magsjukor, influensa mm.

- Kompensera för karensavdraget första dagen för de som arbetar inom Kommunals 
avtalsområde i vård och omsorg. Sjuknärvaron är en tung faktor för smittspridning och 
bidragande orsak till kort och lång sjukfrånvaro.  

- Anpassa arbetet efter individen. Konkret innebär det att fördela arbetsuppgifterna utifrån 
var och ens förmåga och förutsättningar. 

- Skapa luft i schemana för kortare återhämtningar under ett arbetspass och återhämtning 
mellan arbetspassen.

- Fördela arbetsuppgifterna och uppdragen utefter de förutsättningar som de facto finns och 
inte utefter ett önsketänkande eller önskat läge. 

- När en vikarie tas in skall arbetet och uppgifterna reduceras. Och när det är tänkt att det som 
inte blev gjort skall göras skall personalen ökas tillfälligt med minst liks mycket för varje 
dag/pass det varit inne en vikarie. Det är den väg som ger förutsättningar för minskad 
sjukfrånvaro som är arbetsrelaterad. 

- Digitalisering
- Avsätt tid i schemat för dokumentation och säkerställ att alla har den kunskap de behöver. 
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• Heltidsresan:

Minska heltidsmåttet ytterligare för vaken natt. Ett nattarbetspass skall som regel vara 10 timmar. 
Färre timmar ger fler nätter för samma sysselsättningsgrad. Det ohälsosamma med att arbeta natt är 
tiden mellan 0.00 och 05.00. Därför skall inte antalet nätter inte öka för de som arbetar natt utan 
antalet pass skall istället minska vid en arbetstidsförkortning.
Förutsättningar för heltid som norm är bra arbetsmiljö, bra arbetstider och bra schema. 
Arbetspassens längd och innehåll är avgörande faktorer. Det ser olika ut beroende på vad en jobbar 
inom. 15 timmars arbetspass med sovande jour inom LSS kan inte jämföras med ett 15 timmars 
arbetspass inom äldreomsorgen.

-  Detaljstyrning ska undvikas och schemana skall lösas på arbetsplatsen. 
- Se över heltidsmåttet för de som arbetar dag/kväll/helg och storhelger. 
- Avsätt pengar för heltid som norm.
- Minimera antalet arbetsplatser som en medarbetare behöver vara på under en dag.

Sektor Samhälle och utvecklingens utmaningar

- Säkerställ att medarbetarna har förutsättningar att utföra sitt arbete på ett säkert sätt utifrån 
arbetsmiljö och säkerhet. 

- Se över hur arbetsuppgifterna är fördelade över dagen och säkerställ att arbetspassets längd 
också motsvarar de timmar som behövs för att utföra arbetsuppgifterna. 

- Bättre arbetsmiljö.
• Fastighetsunderhållet

- Inom vårt avtalsområde finns det allt för många lokaler som inte håller måttet för 
verksamheten som bedrivs eller arbetsmiljön. Här behövs mycket resurser. Det är inte 
meningen att arbetsmiljöverket skall hota med vite innan något görs åt bristerna. 

• Arbeta om internhyressystemet 
• Nödvändiga åtgärder på fritidsanläggningarna. 
• Heltidsresan

Kommunal Kungälv 2022-11-21
Mari Sale´ och Ulrika Winblad
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Kungälv 221122
Synpunkter från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund på Förvaltningens förslag på 
verksamhetsplan och budget 2023
 
2022 års budget skulle innebära ett litet andrum. Men så blev inte fallet. Under året har 
verksamheter inom Bildning och Lärande arbetat i efterdyningar av Covid19 samt de år av 
nedskärningar som varit tidigare. Våld och hot om våld är vardag, hög sjukfrånvaro, inga vikarier att 
tillsätta, få eller i vissa fall inga sökande till de tjänster som ligger ute och en elevhälsa som inte 
fungerar pga. kompetenstapp. 

Kraven på rektorer och lärare fortsätter öka, både från stat och huvudmannen. Vi står återigen inför 
kraven att prestera mer med mindre resurser. I detta sammanhang talar vi om resurser i ett vidare 
perspektiv. Det vill säga ekonomiska, kunskapsmässiga, fysiska och sociala resurser. Många lärare 
och rektorer har en arbetsbelastning och arbetsmiljö som riskerar leda till, eller redan har lett till 
ohälsa.

Vi ser positivt på att överskottsmålet pausas, något som är nödvändigt i de ekonomiskt tuffa tiderna 
vi befinner oss i. Vi ser förstås också positivt på att det inte finns några större besparingar på 
Bildning och Lärande i budget för 2023. Vi känner samtidigt oro för den stora osäkerheten i 
ekonomin och vad det kommer innebära om kostnaderna ökar mer än vad som är budgeterat. Det 
går inte att spara mer utan att allvarligt riskera arbetsmiljön och kvaliteten i skolan och förskolan.  
Många av våra medlemmar mår redan dåligt pga. för hög arbetsbelastning, för stora elevgrupper 
och en känsla av otillräcklighet. De elever och barn som har mest behov av utbildade, erfarna och 
kompetenta pedagoger påverkas mest av kompetensminimering och minskad personaltäthet. Detta 
får under inga omständigheter fortsätta. Vi behöver istället se en vändning där Kungälv börjar satsa 
på skolan och förskolan igen. 
 
Lärarförbundet/Lärarnas riksförbund och SKR tecknade 2021 ett nytt centralt avtal, HÖK 21. Ett av 
de viktigaste gemensamma åtagandena är att partsgemensamt verka för strategisk 
kompetensförsörjning, såväl på kort som på lång sikt. Vi upplever att ekonomin motarbetar detta 
åtagande. I verkligheten hamnar man ofta i personalförsörjning istället för kompetensförsörjning. 
För oss är det viktigt att de ekonomiska ramarna i fortsättningen ger utrymme för 
kompetensförsörjning.
För att Kungälv ska vara en attraktiv arbetsgivare och bli framgångsrika i arbetet med strategisk 
kompetensförsörjning krävs förbättringar inom en rad områden. Vi nämner här de viktigaste. 

 Kommunens arbete för en hållbar och attraktiv arbetsmiljö med en rimlig arbetsbelastning 
för lärare och rektorer måste utvecklas och förbättras. 

 Kommunens lönepolitik för att åstadkomma en önskvärd lönestruktur, med möjlighet till en 
lönekarriär som sträcker sig över hela yrkeslivet, måste radikalt förbättras. 

 Kommunens insatser för att uppmärksamma och premiera redan anställda lärare måste 
förbättras. Det gäller särskilt de lärare som har lång anställningstid i kommunen. Allt för att 
behålla erfarenhet, stabilitet och engagemang i verksamheterna.

Erika Edvardsson, ordförande Lärarförbundet i Kungälv
Fredrik Dahlberg, ordförande Lärarnas Riksförbund i Kungälv
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§ 313/2022

Budget 2023 – Förvaltningens verksamhetsplan (Dnr KS2022/1866)
Sammanfattning
I föreliggande dokument redovisas Förvaltningens verksamhetsplan 2023.

Förvaltningens verksamhetsplan beskriver hur förvaltningen kommer att disponera den 
ekonomiska ram som förvaltningen har till sitt förfogande för att uppnå de mål, uppdrag 
och riktlinjer som presenteras i majoritetens programförklaring Kungälv 2030. I 
förvaltningens verksamhetsplan presenteras också förutsättningar, arbetssätt och andra 
dokument som förvaltningen har att förhålla sig till 2023. 

De ekonomiska förutsättningarna har förändrats jämfört med den rambudget som 
kommunfullmäktige fastställde i april. På uppdrag av den nya majoriteten föreslås en ny ram 
för kommunstyrelsen. Den nya ramen uppgår till 3 234 Mkr för 2023.

Kommunstyrelsen föreslås beslut att fastställa Förvaltningens verksamhetsplan för 2023

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens nya ram 2023 till 3 234 Mkr, justerade 
strategiska mål och resultatmål enligt majoritetens programförklaring Kungälv 2030 samt 
nyupplåning upp till 400 Mkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Budget 2023 – Förvaltningens verksamhetsplan
Bilaga Förvaltningens verksamhetsplan 2023 20221116
Bilaga Kungälv energi Budget 2023 till KK
Bilaga BOKAB 2023 BUDGET - 2022 PROGNOS

Beslut
1. Förvaltningens verksamhetsplan 2023 godkänns.

Förslag till kommunfullmäktige

2. Fastställa kommunstyrelsens nya ram 2023 till 3 234 Mkr enligt 
majoritetens programförklaring Kungälv 2030.

3. Fastställa kommunfullmäktiges justerade strategiska mål samt 
kommunstyrelsens resultatmål.

4. Förvaltningens verksamhetsplan 2023 antecknas till protokollet
5. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande 

Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt 
att under 2023 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de 
lån som sägs upp alternativt förfaller till betalning under 2022 samt göra 
nyupplåning upp till 400 Mkr

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag i enlighet med uppsiktsplikten att följa upp 
hur kommunens bolag medverkar till att kommunfullmäktiges strategiska 
mål samt god ekonomisk hushållning uppnås.
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 313/2022

Budget 2023 – Förvaltningens verksamhetsplan (Dnr KS2022/1866)
Sammanfattning
I föreliggande dokument redovisas Förvaltningens verksamhetsplan 2023.

Förvaltningens verksamhetsplan beskriver hur förvaltningen kommer att disponera den 
ekonomiska ram som förvaltningen har till sitt förfogande för att uppnå de mål, uppdrag 
och riktlinjer som presenteras i majoritetens programförklaring Kungälv 2030. I 
förvaltningens verksamhetsplan presenteras också förutsättningar, arbetssätt och andra 
dokument som förvaltningen har att förhålla sig till 2023. 

De ekonomiska förutsättningarna har förändrats jämfört med den rambudget som 
kommunfullmäktige fastställde i april. På uppdrag av den nya majoriteten föreslås en ny ram 
för kommunstyrelsen. Den nya ramen uppgår till 3 234 Mkr för 2023.

Kommunstyrelsen föreslås beslut att fastställa Förvaltningens verksamhetsplan för 2023

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens nya ram 2023 till 3 234 Mkr, justerade 
strategiska mål och resultatmål enligt majoritetens programförklaring Kungälv 2030 samt 
nyupplåning upp till 400 Mkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Budget 2023 – Förvaltningens verksamhetsplan
Bilaga Förvaltningens verksamhetsplan 2023 20221116
Bilaga Kungälv energi Budget 2023 till KK
Bilaga BOKAB 2023 BUDGET - 2022 PROGNOS

Beslut
1. Förvaltningens verksamhetsplan 2023 godkänns.

Förslag till kommunfullmäktige

2. Fastställa kommunstyrelsens nya ram 2023 till 3 234 Mkr enligt 
majoritetens programförklaring Kungälv 2030.

3. Fastställa kommunfullmäktiges justerade strategiska mål samt 
kommunstyrelsens resultatmål.

4. Förvaltningens verksamhetsplan 2023 antecknas till protokollet
5. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande 

Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt 
att under 2023 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de 
lån som sägs upp alternativt förfaller till betalning under 2022 samt göra 
nyupplåning upp till 400 Mkr

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag i enlighet med uppsiktsplikten att följa upp 
hur kommunens bolag medverkar till att kommunfullmäktiges strategiska 
mål samt god ekonomisk hushållning uppnås.
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Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande
tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan (Dnr KS2022/1866-1)

Sammanfattning

I ärendet redovisas Investerings-och driftprogram 2023-2026 med utblick 2027-2030 med bilagorna
övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan 2023-2026 samt va-resursplanen.

Investerings- och driftsprogrammet med bilagor beskriver hur
förvaltningen kommer att disponera den ekonomiska ram som förvaltningen har till sitt
förfogande för att uppnå de mål, uppdrag och riktlinjer som presenteras i majoritetens
programförklaring samt vilket arbetssätt och andra dokument och förutsättningar som förvaltningen
har att förhålla sig till 2023.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att fastställa
Investerings- och driftsprogram 2023-2026 med utblick 2027-2030 med bilagorna övergripande
tidplan, lokalförsörjningsplan 2023-2026 samt va-resursplan.

Juridisk bedömning

Budgeten har upprättats enlighet kapitel 11 ekonomisk förvaltning i kommunallagen.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Majoritetens har presenterat en programförklaring - Kungälv 2030 med mål, uppdrag och riktlinjer
till kommundirektören.

Investerings- och driftsprogrammet 2023-2026 med utblick 2027-2030 med övergripande
tidplan redovisar planerade investeringar samt driftskostnader som en följd av investeringar som
genomförs 2023-2026. Programmet är kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktige på hur
investeringsramen planeras att användas samt vilken total driftskostnad det genererar. Utblicken i
programmet är inte att anses som komplett då det är svårt att planera behovet så långt fram. Det är
beroende av de kommande årens befolkningsutveckling, konjunkturläget och andra faktorer som
påverkar tillväxttakten och därmed behoven.

Lokalförsörjningsplanen 2023-2026 med utblick 2027-2030 är ett planeringsunderlag för
förvaltningens lokalbehov. Syftet med lokalförsörjningsplanens är att beskriva de framtida
lokalbehoven för verksamheterna och tydliggöra vilka insatser som behövs för att tillgodose dem.
Syftet är också att få en överblick av befintliga lokaler, hur lokalerna används och vilka
utvecklingsbehov eller avvecklingsbehov som finns.

Va-resursplanen beskriver planerad utbyggnad och förstärkning av den kommunala infrastrukturen
för vatten- och avloppsanläggningar.
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Bedömning
I nedanstående tabell 1 redovisas projekt i investerings - och driftsprogrammet som ska
godkännas för start av upphandling och byggnation. Budgeten för projekten godkänns så att
förvaltningen ska kunna starta genomförandefasen med upphandling och byggnation. Innan 
upphandling har projekten projekterats, dvs ritningar tagits fram och kostnader kalkylerats för att 
projekten ska kunna beskrivas korrekt i upphandlingsfasen.

Tabell 1 startbeslut

I nedanstående tabell 2 redovisas projekt i investerings-och driftprogrammet som redan godkänts 
för start av upphandling och byggnation men där förändringar i projekten medfört att de är i behov 
av utökad budget för att genomföras.

Tabell 2 projekt med ny budget

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Förvaltningens förslag till investerings- och driftsprogrammet 2023-2026 är förvaltningens svar på 
majoritetens programförklaring Kungälv 2030 med strategiska mål och resultatmål.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Investerings-och driftprogrammet kopplas till förvaltningens verksamhetsplan 2023 där den 
övergripande inriktningen redovisas för förvaltningens arbete med att nå målen i Agenda 2030.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Dokumenten i investerings-och driftprogrammet utgår från majoritetens programförklaring Kungälv 
2030.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv

Investerings-och driftprogrammet med bilagor redovisar planerade investeringar och dess
driftkostnadskonsekvenser. Det är investeringar i stora va-ledningar, exploateringsområden för
bostäder och lokaler, nya verksamhetslokaler i form av exempelvis skolor, boenden och
fritidsanläggningar samt annan kommunal infrastruktur så som gator, offentliga miljöer och
digitalisering.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.

Dokumenten i investerings-och driftprogrammet utgår från majoritetens programförklaring Kungälv
2030.

Ekonomisk bedömning

Förvaltningen arbetar efter nedanstående investeringsramar för perioden 2023. För åren 2024 och
framåt fortsätter dialogen i arbetet med rambudget 2024-2027 med utblick.

Den totala investeringsplaneringen för 2023 följer majoritetens ram för 2023. Det innebär att
föreslagna investeringar för 2023 ligger inom tilldelad ram på samtliga kollektiv: skatt,
medfinansiering och avgift. Av olika orsaker kan förskjutning av kostnader mellan åren uppstå i
projekten. Ofta beror det på överklaganden, långa tillståndsprocesser eller uppkomna svårigheter i
planeringen och genomförandet av projekten. Om behov av omfördelning av ramen mellan åren
uppstår kommer det att hanteras i kommande rambudgetarbeten.

Avseende behov av nyupplåning för kommunkoncernen ber förvaltningen att få återkomma i särskilt
ärende.

Förslag till beslut

1. Investerings- och driftsprogram 2023-2026 med utblick och bilagorna
övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan och va-resursplan godkänns.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Investerings- och driftsprogram 2023-2026 med utblick mot 2030 fastställs
2. Bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan samt va-resursplan antecknas

till protokollet.
3. Projekten i tabell 1 under verksamhetens bedömning i tjänsteskrivelsen

godkänns för start av upphandling och byggnation samt att uppdra till
sektorchef för Samhälle och utveckling att underteckna avtalen för objekten vid
kontraktsskrivning.

4. Projekten i tabell 2 under verksamhetens bedömning i tjänsteskrivelsen får en högre
budgettilldelning samt uppdra till sektorchef för Samhälle och utveckling att
underteckna avtalet för objekten vid kontraktsskrivning.

5. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande Finanspolicy,
antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2023
omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp
alternativt förfaller till betalning under 2023.
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Inledning 
”Investerings- och driftprogrammet” benämns ”programmet” i resten av dokumentet. 
 
Programmet är kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktige på hur investeringsramen 
planeras att användas samt vilken total driftkostnad det genererar. 
 
Samhällsutveckling kräver långa tidsperspektiv. Baserat på gällande styrning och antagen 
ram har en planering för kommande 4-årsperioder gjorts. Programmet visar en detaljerad 
planering för innevarande år 2022 och perioden 2023-2026 samt en utblick för åren 2027-
2030. För utblicken finns inga givna ekonomiska investeringsramar och planeringen för 
bostadsbyggande och enskilda projekt är fortfarande i tidiga skeden och är därför inte 
komplett. I utblicken visas endast det innehåll som det finns kännedom om idag. Utblicken 
redovisas med en kolumn längst till höger i tabellerna där investeringarna beskrivs.  
 
Utöver tabellerna där de planerade kostnaderna för respektive investeringsobjekt beskrivs 
finns en övergripande tidplan som bilaga till detta program. Pågående och planerade projekt 
för perioden 2022- 2030 redovisas i den övergripande tidplanen, se Bilaga 1. Syftet med 
tidplanen är att ge en överblick över vad som är planerat att genomföras i kommunen de 
kommande åren. Det är också ett verktyg för att kunna planera resurser, tid och investeringar 
i rätt ordning. I tidplanen visas de planerade investeringarna och inhyrningarna samt de 
planerade detaljplanerna och exploateringsprojekten. I Bilaga 2 redovisas den 
lokalförsörjningsplan som ligger till grund för investeringar och inhyrningar i byggnader och 
anläggningar. I Bilaga 3 redovisas va-resursplanen som åskådliggör den planering som ligger 
bakom investeringarna i infrastruktur för vatten och avlopp i kommunen. 
 

Syfte    
Syftet med programmet är att redovisa hur tillgängliga investeringsmedel planeras att 
användas samt vilken total driftskostnad det genererar. Programmet redovisar även vilka nya 
lokal- och verksamhetsbehov som löses genom inhyrning av lokaler. I de fall det finns privata 
aktörer som till exempel friförskolor som planerar att etablera sig i nya bostadsområden 
redovisas även detta. Driftkostnaderna för både interna egna kommunala objekt och inhyrda, 
externa objekt finns med i den totala simulerade driftkostnadskonsekvensen per år. 
 

Mål 
Investeringsmedel tillsammans med förvaltningens driftsbudget är den ekonomiska ram som 
förvaltningen har till sitt förfogande för att uppnå de mål och uppdrag som presenteras i 
beslutat majoritetens budgetdirektiv 2023 tillsammans med nedanstående kompletteringar. 
 

Inriktning och prioriteringsgrunder 
I majoritetens programförklaring Kungälv 2030 lyfts strategiskt mål nr 6, Hållbar 
samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela 
kommunen. Det innebär att kommunen ska förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom 
ökad samordning mellan infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller VA-utbyggnad, 
övrig kommunal service samt samordning inom kommunen och dess bolag och samordning 
mellan kommunen och externa investerare.  
 
Planeringen för LSS- och äldreboenden skall ligga med i planeringen för nya 
bostadsområden för att klara de ökande behov som den förändrade demografin i kommunen 
kräver. Samordningen mellan infrastruktur och byggnation ska bygga på breda analyser 
utifrån medborgarnas behov av bostäder, samt näringslivets och handelns utvecklingsbehov, 
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där helheten prioriteras framför delarna. Resultatmål nr 9 anger att planberedskap ska finnas 
för bostäder, verksamhetsmark och handel. 
 

Fördjupade prioriteringsgrunder för planering av projekt  
Inför start av nya projekt gör förvaltningen en utvärdering som fastställer i vilken grad 
projektet följer strategiska mål/resultatmål/politiska direktiv.  
 
Högt strategiskt värde har projekt vars leverans uppfyller en eller flera av nedanstående 
punkter 
 

A. Kommunal service (kärnverksamhet) – för lagstadgad kommunal service eller 
politiskt prioriterad service  

B. Övergripande strategiskt viktig infrastruktur  
C. Betydande ekonomisk avkastning av kommunal mark (exploatering) 
D. Verksamhetsmark och bostäder   

• Strategiskt betydelsefull bostads- eller näringslivsetablering  

• Där det finns infrastruktur på plats t.ex. VA. 

• Förtätning i kollektivtrafiknära lägen  
 

Förutsättningar i programmet 
Planeringen av programmet har utgått från följande förutsättningar: 
 

• Fyrstegsprincipen tillämpas i planeringen av byggnader och anläggningar. 

• Beslutade inhyrningar i enlighet med samverkansavtal med Hemsö (KS2018/1818) 
med 5 objekt (3 förskolor, 1 skola, 1 äldreboende) genomförs. (1 förskola är i drift, 2 
under produktion och äldreboendet under projektering och skolan är i detaljplanefas). 

• Beslutade hyresavtal med privata byggherrar som bygger lokaler för kommunen 
genomförs (Tornstaden bygger gruppbostad i Nordtag, ABCD Bygg bygger idrottshall 
i Diseröd) 

• Kommunala bostadsbehov, tex gruppbostäder, servicebostäder arbetas in i de 
kommande exploateringsprojekten när nya bostadsområden byggs.  

• Beslutade markanvisningar där kommunala behov av Bostad med särskild service 
tillgodoses ska genomföras enligt plan. (Gärdet 1:3 på Liljedal och Kvarter 7 på 
Kongahälla) 

• Planeringen av VA-utbyggnaden är anpassad efter att hantera de skarpa 
förelägganden som kommunen fått från länsstyrelsen (Aröd, Tofteberget, 
Harestad/Nereby, Klöverön, Instön samt ett krav på åtgärder av Marstrands 
avloppsreningsverk). Klöverön är hanterad, övriga pågår eller är under planering. 

• Uppdraget med en samlad idrottslösning på Yttern har arbetats in i programmet. 

• Akuta investeringar finns i programmet för att upprätthålla funktionen hos is-och 
simanläggningen Oasen tills ny simhall och ishallar är klara på arenaområdet på 
Yttern.  
 

Investeringsramar 
Tabell 1 nedan visar rambudget för investeringar antagen av kommunfullmäktige 7 april 2022 
(KS2022/0515). 
Kommunfullmäktiges beslut om rambudget innehöll bland annat följande beslutspunkter: 
 

• Kommunstyrelsens investeringsram för 2023 fastställs till 765 Mkr, varav 370 Mkr för 
skattefinansierade och 395 Mkr för avgiftsfinansierade investeringar. Ramen för 
medfinansieringen 2023 fastställs till 18 mkr. 
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• Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till Investerings- och 
driftsbudget för beslut i kommunfullmäktige. Budgeten ska omfatta åren 2023–2026 
med utblick mot 2030. Budgeten ska innehålla driftkostnadskalkyler. 

 

 
Tabell 1: Investeringsramar  
 
 
Tabell 2 nedan visar förvaltningens förslag till fördelning av investeringsbudget per år. Den 
totala investeringsplaneringen för 2023 följer kommunfullmäktiges beslut om ram för 2023. 
Det innebär att föreslagna investeringar för 2023 ligger inom tilldelad ram på samtliga 
kollektiv: skatt, medfinansiering och avgift. Ramen för 2022 kommer inte att förbrukas men 
kommer att behövas längre fram under perioden 2023-2026. En omfördelning mellan åren 
kommer att behövas vid i nästa rambudgetarbete då flera investeringar prognostiseras 
förskjutas mellan åren.  
 

 
Tabell 2 Förvaltningen förslag till fördelning av investeringsbudget per år 
 
  

2022 2023 2024 2025 2026 Totalt

SKATT 330 000 370 000 500 000 350 000 400 000 1 950 000

MEDFINANSIERING 3 500 18 000 62 000 48 000 8 000 139 500

AVGIFT 290 000 395 000 180 000 150 000 100 000 1 115 000

Totalt 623 500 783 000 742 000 548 000 508 000 3 204 500

R

A

M
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Sammanställning över investeringar 
 
Nedan visas tabeller för alla planerade investeringar per finansieringsslag (skatt, avgift, 
exploatering). Ovanför varje tabell finns en kortare text som förklarar innehållet i 
finansieringsslaget. Tabellerna som visar alla planerade investeringar är uppdelade per 
objekt/projekt. Dessa kan befinna sig i olika stadier. En del är under genomförande, en del 
befinner sig i planeringsfas och en del är endast i tidiga skeden. De objekt där förvaltningen 
önskar få beslut om upphandling och start av byggnation kommer i tabell 14 längre ner i 
dokumentet.  
 
Vid genomförande av projekt finns det saker som kan påverka genomförandet. Det kan 
handla om överklaganden, geotekniska fynd, arkeologiska fynd eller andra problem vid 
projektering och upphandling. Därför finns det en osäkerhet kring tidplanen för projekten. I 
nedanstående tabell visas objekten på det år som de beräknas kunna genomföras under de 
förutsättningar som gäller idag.  
 
Tabellerna visar de enskilda åren för 2023-2026 samt en utblick för 2027-2030. Utblicken är 
inte komplett då det är svårt att planera behovet så långt fram eftersom det är beroende av 
de kommande årens befolkningsutveckling, konjunkturläget och andra faktorer som påverkar 
tillväxttakten. 
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Skattefinansierade investeringar 
 
Skattefinansierade investeringar handlar om investeringar i infrastruktur, offentliga miljöer, 
lokaler och anläggningar, inventarier och digitalisering. Planeringen av de skattefinansierade 
projekten styrs till största delen av de behov som lyfts i lokalförsörjningsplanen samt i den 
övergripande infrastrukturplaneringen och va-resursplanen. 
Tabell 3-5 nedan visar investeringsbehovet för skattekollektivet per projekt uppdelade per 
sektor.  

 
 
Tabell 3: Investeringar bildning och lärande 
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Tabell 4: Investeringsbehov Samhälle och Utveckling 
 
 

 
Tabell 5: Investeringsbehov för Trygghet och stöd 
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Sociala investeringar 
 
Finansiellt ramverk för sociala investeringar 
 
Kungälvs kommun tillämpar sociala investeringar och en social investeringsfond för tidiga 
förebyggande och hälsofrämjande insatser. Sociala investeringar skall vara ett komplement 
till den ordinarie verksamheten och syfta till utveckling av verksamheten. Investeringarna 
skall ge möjlighet till metodutveckling och utveckling av nya arbetssätt. Verkningsfulla och 
effektiva nya arbetssätt skall efter utvärdering implementeras i den ordinarie verksamheten. 
Medel för sociala investeringar avsätts i en separat redovisning, symboliskt kallad social 
investeringsfond. Medlen avsätts till fonden av det föregående årets resultat genom ett beslut 
i kommunfullmäktige. Maximalt 10 % av skillnaden mellan kommunallagens balanskrav och 
resultatet får avsättas till sociala investeringar. 
 
Sociala investeringsmedel för specifika projekt hanteras som tilläggsanslag efter separat 
äskande för respektive projekt. Tilläggsanslag för sociala investeringar beslutas i 
kommunfullmäktige. Projekten skall följas upp och utvärderas. Tilläggsanslag för sociala 
investeringar skall betraktas som ett ianspråktagande av fonderade medel och inte räknas 
med i utvärderingen av kommunens finansiella överskottsmål om 4 % av skatter och 
statsbidrag.  
 
Följande projekt inom sociala investeringar är avslutade och utvärderade: riktad 
drogprevention, teknikstöd i skolan och Bryggan i förskolan.  
 
I arbetet med arena på Yttern kommer de tre hållbarhetsaspekterna miljö, ekonomi och social 
hållbarhet att arbetas in. I det politiska uppdraget för arenan ingår att arenan ska kunna 
användas för daglig verksamhet, utbildning och anläggningen kan utgöra en plattform för t ex 
fritidsklubb, uppsökande verksamheter och fritidsgårdar, rehab m m. I samband med arenans 
byggnation och kommande drift planeras för sociala investeringar. 
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Skattekollektivet - Verksamhetsbudgetar för mindre investeringar 
För att möta investering- och reinvesteringsbehovet som inte innebär stora enskilda projekt 
finns även verksamhetsbudgetar (tidigare kallat ”potter”) för varje sektors behov av mindre 
investeringar. Dessa budgetar hanterar behov inom områdena trafiksäkerhet, åtgärder på 
brokonstruktioner, lekplatser, park-och strövområden, fritidsanläggningar, badplatser, 
hamnverksamhet, lokalanpassningar, reinvesteringar i kommunala byggnader, inventarier för 
kommunala verksamheter (datorer, möbler mm) samt investeringar för digitalisering.  
 
 

 
Tabell 6: Verksamhetsbudgetar för sektorernas behov av mindre investeringar 
 

Skattekollektivet- Inhyrningar av lokaler eller extern utförare av verksamhet 
Behovet av kommunala investeringar i lokaler är stora den kommande investeringsperioden. 
En del lokalbehov inom kärnverksamheten föreslås därför lösas genom att extern part bygger 
lokaler och hyr ut till kommunen. I enlighet med Finanspolitiskt ramverk- Kungälv 2030 ska 
vid nya investeringar inom kommunens verksamheter där externa investerare finns, som kan 
bidra till högre kvalitet eller lägre driftkostnader, skall dessa värderas. Alternativen kommunal 
investering och extern investering skall utvärderas ur ett driftkostnadsperspektiv och det 
ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet skall väljas. 
 
Tabell 7 och 8 visar planerade behov som löses via externa byggherrar och utförare för 
sektor Bildning och lärande respektive sektor Trygghet och stöd. Inhyrningar visas med en 
röd färg. En del verksamhetsutövning sker av extern aktör, exempelvis friförskolor och 
friskolor, markerade med blå färg i tidplanen. 
 
Kungälvs kommun har tecknat ett samverkansavtal med Hemsö om byggnation och 
hyresavtal för objekten i listan nedan. Dessa redovisas även i tabellen över inhyrningar där 
ungefärlig tid för byggnation och inflyttning framgår. Ett förslag till hyresavtal med Hemsö tas 
upp för politiskt beslut för varje enskilt objekt. Skulle parterna inte nå enighet om hyresnivåer 
eller andra avgörande frågor är inte kommunen bunden till att låta Hemsö bygga utan kan 
genomföra objektet som en egen investering. Detta kräver dock en omarbetning av 
investeringsbudgeten, vilket i sin tur kräver att andra objekt prioriteras bort eller att ramen 
förändras. 
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• Förskola Nordtag- är inflyttad aug 2022 

• Förskola Tjuvkil- är under byggnation, klar jan 2023 

• Förskola Tjuvkil- är under byggnation, klar aug 2023 

• Skola Kode- är i detaljplanefas 

• Äldreboende Kungälv – beslut är fattat om hyresavtal, projektet är i detaljplanefas 
och projektering av boendet pågår. Planerad inflyttning 2025. 

 
I enlighet med budgetdirektiv har förvaltningen i uppdrag planeringen för LSS-bostäder ska 
finnas med i planeringen av nya bostadsområden. Programmet innehåller därför förslag på 
lösningar där kommunen arbetar in behov av bostad med särskild service i markanvisningar 
och exploateringar. I Nordtag är en upphandling genomförd och tilldelad och politiskt beslut 
är fattat gällande inhyrningen. Byggnation ska vara klar under 2024. En del av behoven inom 
bostad med särskild service föreslås lösas genom fristående byggnader som uppförs i egen 
regi, vilket framgår i tabell 5 för skattefinansierade investeringar. För en fördjupad bild av 
behov och planering av bostäder med särskild service hänvisas till lokalförsörjningsplanen.  
 
Samtliga förslag till inhyrningar/externa lösningar i nyproducerade byggnader framgår i 
tabellerna nedan. Kommande drift inkluderas i den totala driftkostnadseffekten som redovisas 
i tabell 13. 
 
Förklaring till färgerna i tabellen nedan:  

 

 
Tabell 7: Planerade externa byggnationer för inhyrning och externa aktörer för sektor Bildning 
och lärande 
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Sid 13 (22) 

Datum: 2022-11-15 

 

 
Sid 13 (22) 
Dnr: XXXXXXX 
Datum: 2022-11-15 

 
 

 
Tabell 8: Planerade externa byggnationer för inhyrning och köp av plats för sektor trygghet 
och stöd. 
 

Skattekollektivet medfinansiering 
 
Medfinansieringsprojekt syftar till de objekt som byggs på det statliga vägnätet som Kungälvs 
kommun finansierar helt, eller delvis, men som sedan ägs och driftas av Trafikverket. Detta är 
en form av skattefinansiering, men den redovisas separat eftersom anläggningarna sedan 
kommer ägas av Trafikverket.  För dessa objekt finns så kallade medfinansieringsavtal.  
 
I tabell 9 finns de planerade investeringar för medfinansiering 
(Förkortningen GC nedan avser gång-och cykelbanor). 
 

 
 
Tabell 9: Investeringsbehov medfinansiering (tkr) 
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Sid 14 (22) 

Datum: 2022-11-15 

 

 
Sid 14 (22) 
Dnr: XXXXXXX 
Datum: 2022-11-15 

 
 

Avgiftsfinansierade investeringar (Va och renhållning) 
De avgiftsfinansierade investeringar omfattar de behov som finns inom VA- och 
renhållningsverksamheten. Dessa är enskilda kollektiv och har därför en egen ram för 
investeringar. Vid planering av programmet läggs fokus på att den totala omfattningen av 
investeringar ska vara på en rimlig nivå i jämförelse med den totala tilldelade 
investeringsramen. Planeringen av va-verksamhetens investeringsbehov beskrivs i Va-
resursplanen som är bilaga 3 till programmet. 
 
Det är flera förutsättningar som har styrt investeringsplaneringen för avgift; ett föreläggande 
för Aröd, krav på lösning av avloppssituationen i Marstrand, ett föreläggande i 
Harestad/Nereby ,ett föreläggande för Tofteberget (Tjuvkil) samt ett föreläggande för Instön. 
För en mer fördjupad förklaring hänvisas till Bilaga 3, VA-resursplan. 
 
Investeringarna för avgiftsfinansierade verksamheten under perioden 2023-2026 genererar 
en driftkostnadsökning, vilket ska betalas av taxekollektivet inom respektive verksamhet. 
Driftkostnadseffekterna redovisas i tabell 13 längre ned i detta dokument. 
Tabell 10 visar investeringsbehovet för projekt inom VA och renhållningsverksamhet samt en 
verksamhetsbudget för respektive verksamhet. Tabell 11 visar prognostiserade intäkter som 
är kopplade till kommande investeringar inom VA. 
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Sid 15 (22) 

Datum: 2022-11-15 

 

 
Sid 15 (22) 
Dnr: XXXXXXX 
Datum: 2022-11-15 

 
 

 
 
 
 
 



159/22 Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan - KS2022/1866-1 Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan : Investerings_driftprogram_2023-2026_14nov2022

 

Sid 16 (22) 

Datum: 2022-11-15 

 

 
Sid 16 (22) 
Dnr: XXXXXXX 
Datum: 2022-11-15 
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Sid 17 (22) 

Datum: 2022-11-15 

 

 
Sid 17 (22) 
Dnr: XXXXXXX 
Datum: 2022-11-15 

 
 

 
Tabell 10 Investeringsbehov avgift (Renhållning och VA)  
 
 

VA Intäkter 

 
Tabell 11 
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Sid 18 (22) 

Datum: 2022-11-15 

 

 
Sid 18 (22) 
Dnr: XXXXXXX 
Datum: 2022-11-15 

 
 

Exploatering 
Tabell 12 visar förväntat in- och utflöde för kommunens exploateringar. Dessa inkomster är 
dock beroende av konjunktur och utvecklingen på marknaden och denna sammanställning är 
endast en prognos. Ett minus indikerar en inkomst och ett plus en utgift. Denna tabell visar 
endast in- och utflödet av medel, inte vilket år som vinsten/förlusten redovisas i 
resultaträkningen. 
 

Tabell 12: exploateringar (uppskattade inkomster och utgifter för projekten) 
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Sid 19 (22) 

Datum: 2022-11-15 

 

 
Sid 19 (22) 
Dnr: XXXXXXX 
Datum: 2022-11-15 

 
 

Driftkostnadskonsekvenser 
Investeringarna under perioden 2023-2026 genererar en driftkostnadskonsekvens. Den beror 
på att nya lokaler byggs eller hyrs in och fler barn ska erbjudas förskola/skola och fler 
personer är i behov av äldreomsorg eller bostad med särskild service 
(gruppbostad/servicebostad). Driftkostnader uppstår också när ny infrastruktur eller offentliga 
miljöer anläggs. I programmet finns även lösningar presenterade som innebär att lokal-och 
verksamhetsbehov verkställs genom inhyrningar eller av friförskolor som etablerar sig. För att 
ge en överskådlig bild av den totala simulerade driftkostnadsökningen har även 
driftkostnadskonsekvenser för inhyrda objekt räknats med. Då räknas endast hyreskostnader 
och verksamhetens kostnader in. I de fall lösningen utgörs av en friförskola eller friskola har 
ett uppskattat belopp för elevpeng inklusive lokalbidrag räknats med i simuleringen av 
kommunala driftkostnader. 
 
I tabell 13 visas de förväntade driftkostnadseffekterna. Prognosen för driftkostnads-
konsekvenserna inkluderar både kapitaltjänstkostnader, drift/hyror och 
verksamhetskostnader. Prognosen för kommande driftkostnader beräknas med hjälp av 
nyckeltal/procentsatser. I de fall som ett nytt objekt ska ersätta ett gammalt beräknas 
kostnader för det ersatta objektet som avgående, dvs dras av från den totala drifteffekten. 
Prognosen för kostnadsutvecklingen är preliminär och påverkas av exempelvis inflation, 
generell kostnadsutveckling, nya avtal för löner och pensioner, förändrad lagstiftning mm.  
 

 
Tabell 13: Driftkostnadskonsekvenser av investeringar  
 
 

Projekt för beslut om byggnation 
I tabell 14 visas de projekt/delprojekt som förvaltning vill ha godkända för start av 
upphandling och byggnation. De redovisade kostnaderna är en uppskattad total kostnad som 
innefattar projektering, interna kostnader, konsultuppdrag, byggnation mm.   
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Sid 20 (22) 

Datum: 2022-11-15 

 

 
Sid 20 (22) 
Dnr: XXXXXXX 
Datum: 2022-11-15 

 
 

 
 
 
 

 
 
Tabell 14: Sammanställning över de projekt som förvaltningen vill ha godkända för start av 
upphandling och byggnation. 
 

Uppföljning av investerings-och driftprogrammet 
Kommunstyrelsen följer månatligen investeringstakten som redovisas av förvaltningen under 
månadsrapporten.  
 
Förvaltningen följer upp programmet vid tertialtillfällena T2 och T3. I maj/juni årligen görs en 
uppföljningsrapport, UR. Fokus vid uppföljningstillfällena är prognoser för projektens tidplaner 
och ekonomi. I de fall projekten rör exploateringar följs även bostadsleveransen upp. 
Antagande om investerings-och driftprogram sker årligen vid beslut om budget i 
oktober/november. Vid den årliga T3-uppföljningen lämnas förslag på balansering av antaget 
program vilket innebär förslag om ändrad budget för enskilda projekt, godkännande av 
avvikelse i enskilda projekt samt godkännande av att starta byggnation av enskilda projekt 
eller delprojekt. Verksamhetsbudgetarna ska avrapporteras till utskotten vid tertialerna T1, T2 
och T3, både med utfall, prognos och planering framåt. 
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Sid 21 (22) 

Datum: 2022-11-15 

 

 
Sid 21 (22) 
Dnr: XXXXXXX 
Datum: 2022-11-15 

 
 

Utmaningar och fortsatt arbete 
 
Konjunkturläget och omvärlden 
 

• Rådande konjunkturläge med höjda räntor, hög inflation och högre materialpriser har 
börjat påverka försäljning av bostäder vilket har medfört att exploatörer nu skjuter på 
byggstarter.  

• För kommunens egna byggnationer kan bristen på anbud och prisutveckling 
innebära förskjutningar av kommande byggstarter. Förvaltningen kommer att behöva 
se över entreprenadformer och utformning av avtal vid upphandling av nya 
entreprenörer.  

• Det är av stor vikt att fortsätta följ utvecklingen i 
omvärlden. Kostnadsökningar, materialbrist och brist på kvalificerad 
arbetskraft kommer att påverka projekten framöver.  

Utifrån omvärldsläget sker följande arbete: 

• Bevaka exploatörernas byggstarter för att prognostisera kommunens tillväxttakt och 
exploateringsintäkter.  

• Bevaka antal anbud vid upphandlingar för att säkerställa rimliga priser. 

• Se över entreprenadformer och ramavtal för att möjliggöra byggstarter av 
kommunens egna byggnationer. 

Information om koncernbolagens planerade investeringar 
 

Kungälv Energi AB 
Kungälv Energi AB är ett helägt kommunalt bolag. I bolagets uppdrag ingår att tillhandahålla 
energiförsörjning samt infrastruktur för energi och digital kommunikation för både företag och 
privatpersoner, utifrån ett strategiskt kommunalt perspektiv och för en långsiktigt hållbar 
utveckling för Kungälv såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt. 
Bolaget skall samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i syfte att nå största 
möjliga nytta för kommunkoncernen och invånarna. Bolaget och kommunen skall gemensamt 
säkerställa att bolagets affärsplan, budget, investeringsplan och likviditetsplan samordnas med 
kommunens budgetprocess. Nedan följer en redovisning av bolagets planerade investeringar 
2023-2026. 
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Sid 22 (22) 

Datum: 2022-11-15 

 

 
Sid 22 (22) 
Dnr: XXXXXXX 
Datum: 2022-11-15 

 
 

 
Tabell 15: planerade investeringar Kungälv Energi AB 
 

Bokab  
Bokab är ett av Kungälvs kommun helägt bolag med uppgift att bedriva markexploatering och 
därtill hörande markförvaltning. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Kungälvs 
kommun bedriva markexploatering för näringsliv och industri samt för villatomter och därtill 
hörande markförvaltning i kommunen. 
Till bolagets affärsplan kopplas bolagets budget, investeringsplan och likviditetsplan. Bolagets 
affärsplan är en viktig komponent i kommunkoncernens övergripande styrning och samordning 
och skall samordnas med kommunens budgetprocess. 
 

 
Tabell 16: planerade investeringar Bokab 
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Övergripande projekttidplan - Kungälvs Kommun

Projekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

KUNGÄLV

Komarken, Bostäder
1 1 1 1 1 6 6 6 1900-01-04

Förskola, Ersättning Iskällan 
1 1 2 2 2 3 3

Liljedal - DP Klocktornet 35 (Sigillet "Parkeringen mellan husen") 26 bostäder
3 1900-01-04 1900-01-04

Liljedal - DP Klocktornet 36 (Balder-"Gamla Gallerian") 128 bostäder
1900-01-04 1900-01-04

Liljedal - DP Klocktornet 1, 34 och 37 (Sigillet-"Rondelltomten") ca 100 bostäder
6 6 6 3 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

Liljedal - Parkeringslösning
6 6 6 6 34 34

Liljedal - DP Rhodin (Balder) ca 120 bostäder
6 6 34 34 34

Liljedal - Markanvisning del av Gärdet 1:3 200 bostäder
3 3 3 3

Liljedal - DP Trappan ca 30 Bostäder
6 6 1900-01-04 1900-01-04

Liljedal - VA/Upprustning av västra gatan etapp 1
3

Liljedal - VA/Upprustning av västra gatan etapp 2
2 3

Liljedal - VA/Upprustning av västra gatan etapp 3
2 2 3

Kexstaden 1000-2000 Bostäder
1 1 6 6 6 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

Kexstaden Allmän plats 
1 1 6 6 6 34 34 34 34

Kexstaden Förskolor
1 1 2 2 2 5 5 5

Etablering handel, kontor vid E6 norr om Kungälvsmotet (Biltema)
1 6 6 1900-01-04 1900-01-04

Gjutaren 100 bostäder
3

Gjutaren Saneringsåtgärder
3 3

Nytorgstaden - DP 700 bostäder/lokaler
6 6 6 34 34 34 34 34 34

Utveckling av befintliga förskolor i centrum (180 platser)
1 2 2 2 3 3

Kungälvs sjukhus DP
6 6
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Projekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Förtätning Fontin (Lärken1-3) Kungälvsbostäder, 100-200 bostäder 
6 6 6 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

Infrastruktur Fontin
6 6 6 3

Förskola Ulvegärde tillbyggnad 
1 2 2 3

Mimerstaden 500 Bostäder + stadspark/dagvattenhantering
1 1 1 1 6 6 6

Mimers hus ombyggnation studiehallar
2 3 3

Dammbergen, 300 bostäder
1 1 6 6 6 34 34 34 34

Förskola Dammbergen 
2 2 2 3 3

Gruppbostad Dammbergen
2 2 3

Åseberget 1000-2000 Bostäder, Infrastruktur
1 1 6 6 6 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

Förskola/or Åseberget (180 platser)
2 2 2 3 3

Fridhems förskola 144 platser
5 5

Permanentering Fridhemskullen förskola
1 2 3 3

Grundskola Kungälv
1 6 6 6 3 3

Ombyggnation Munkegärdeskolan etappindelat
2 2 3 3

SOL-boende Skälebräcke
2 3 3

ÖFL Diseröd-Kungälv (sträcka C, D)
2

Pumpstation Mimers
2

Ängegärde DP - Äldreboende, 90 platser
2 5 5 5

Ängegärde DP - 350 Bostäder
6 6 3 3 3

VA Ängegärde
2 2 3 3

Samlokaliserad driftlokal
1 2 2 3

Servicebostäder Gärdet 1:3
2 5

Servicebostäder
2 5

Servicebostäder
2 5
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Projekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kongahälla, 1300 bostäder, kontor, hotell 
3 3 3 3 3 3 3 3 3

Kvarter 6 (Riksbyggen)
3 3 3

Kvarter 14 (Cityfastigheter)
3 3 3

Kvarter 10 (JM)
3 3

Kvarter 7
6 6 3 3 3

Kvarter 3 (Riksbyggen)
3 3 3

ÖFL under E6 (kvarnkullen)
3

Reservoar Munkegärde
2 3 3 3

Ledning till reservoar Munkegärde
2 3 3

Dagvattenkulvert under E6 (höjd med Kungälvsmotet)
2 2 3

VA Ytterbyvägen
2 2 3 3 3

Ombyggnation ÅVC Munkegärde
3

YTTERBY

Porteberget DP, 250 Bostäder
6 6 6 3 3 3 3

Markförlägga kraftledning Ytterby
1 2 2 2 3 3

Lilla smällen DP, 170 Bostäder 
1 6 6 1900-01-04

Östra Sparrås DP, 350 Bostäder, stadspark
1

GC-tunnel Ytterby station
1 1 2 3 3

GC-bro Ytterby station
1 1 2 3 3

Ny lokalgata vid järnvägen etapp norr och syd
1 1 2 3 3

GC Sparråsvägen-Rollsbo (inkl. bro)
1 1 2 3

Utveckling Resecentrum Ytterby
1 1 2 2 3 3 3 3

Pendelparkering centrum (200 pl)
1 2 3 2 3 3

Ikano vid tågstationen, 150 bostäder
6 6 1900-01-04 1900-01-04
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Projekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Nordtag 500 bostäder
3 3 3 3 3 3

GC Anslutning Nordtag - Ytterby centrum
1 1 2 2 3 3 3 3

Förskola Nordtag 180 platser
5

Gruppbostad Nordtag
5 5 5

Arenastaden 300-500 Bostäder, Handel, skola DP
6 6 3 3 3

Arenastaden Idrottsanläggningar, simhall, handel DP
6 34 35 34 35

Arenastaden, omläggning av ledningar och kapacitetsökning
2 3 3

Dagvatten Kyrkbäcken etappindelad
2 3 2 3 2 3

ÖFL Sjukhuset-Arenastaden
2 3 3

VA Norra bultgatan
2 3

Ledning till reservoar Ytterby 
2 3 3

Hollandsgatan-Arenastaden
2 3 3

Väg 168 Ekelöv-Kareby; Anslutning E6
34 34

Entré Ytterby DP 80 bostäder/ handel
6 3 3 3 3 3

VA Hollandsgatan DP Entré Ytterby
2 3

Björkås DP, 400 bostäder, förskola, service
6 6 34 34 34 34

VA Björkås
2 3 3

Västra Tunge DP, (Trivebo) 200-300 bostäder
6 6 3 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

VA Västra Tunge
2 2 3 3

Infart Björkås Västra Tunge
2 2 2 2 34

Förskola Västra Tunge
2 2 45 45

Lokalisering Förskola Ytterby
1 6 6 3 3

Ombyggnation Ytterbyskolan
2 3 3 3 3

Ombyggnation Kastellegårdsskolan
2 2 3 3
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Projekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ombyggnation Kastellegården pst
2 2 3

VA ledningar från Kastellegården under älven
2 2 2 3

Rollsbo Västerhöjd, verksamhetsmark
1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

Rollsbomotet cirkulationer östra och västra
3 3

Rollsbokrysset
1900-01-04

Bovieran, 55 seniorbostäder
6 6 1900-01-04 1900-01-04

Tega ängar 190 bostäder
3

Åtgärder sparråshallen
3

DISERÖD

Håffrekullen
3 34 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

Tyfter DP - Bostäder 
6

Ny Förskola Tyfter
2

Ombyggnation befintlig Förskola Tyfter
1 2 2 3 3

Diseröd skola Etappindelad
3 3 3 3 3

Diseröd skola (Etapp 3) - Ny idrottssal
2 5 5

Diseröd skola -  Infrastruktur
3 3 3

Vattenledning Ale-Kungälv vattenverk
2 3

Tryckstegring Räfsal
3 3

Disekulla, 82 bostäder (HP Boendeutveckling)
3 3 3

KAREBY

VA utbyggnad Skårby-Kareby (omvandlingsområde)
2 3

Rishammar DP - 180 Bostäder
1900-01-04 1900-01-04

Kareby skola tillbyggnad
2 3 3

VA ledning till Rishammar
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Projekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kunskapsförskolan Rishammar

MARSTRAND

ÖFL Vävra-Marstrand Etapp 1-10
2 2 2 2 3 3 3 3

ÖFL Vävra-Tjuvkil Etapp 1-3 (del av Vävra-Marstrand) 
2 2 2 3 3 3

VA utbyggnad Vävra-Hålta Etapp 1-6 (omvandlingsområde)
2 2 3 3 3

Detaljplaner Vävra-Hålta, bostäder
6 6 6 1900-01-04 1900-01-04

Elektrifiering av Marstrandsfärjan
1 1 3 3

Turisthotellet Oscars DP - 22 Bostäder
1900-01-04 1900-01-04

Båtellet DP - lokaler näringslivet, infra m.m.
6 6 3 3

Eriksberg Norra DP - Verksamhetsmark
6

Eriksberg Södra DP - Verksamhetsmark
6 6 6 6 3

Kajrenovering (Etappvis)
2 3 3 3 3 3 3

Parkeringslösning
1 6 6 6

Hedvigsholmen, Bostäder
6 6 6 3 3

Förskola/skola Koön DP
6 6 6 3 3

Instön DP - Bostäder
6 6 6 1900-01-04

VA utbyggnad Instön
3 3 3 3

Tjuvkil v 168, Trafikverket
2 2 34 34 34

Tjuvkil, flera detaljplaner
6 6 1900-01-04 6 1900-01-04 6 1900-01-04 6 1900-01-04

Tjuvkil DP, Etapp A
6 6 6 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

VA utbyggnad Tjuvkil etapp 1-32
23 23 23 23 23 23 23 23 23

GC Vävra-Tjuvkil
2 3 3

Tjuvkils ängar
1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

Förskola Tjuvkil
5
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Projekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

KODE

FÖP Kode
1 1

Kode Buss och  järnvägslösning
1 3 2 2 2 2 2 3 3

Bostäder och verksamhetsutveckling Kode
6 6 6 34

Kode grundskola Åk 3-6 & Idrottshall
6 6 6 5 5

Solhaga äldreboende
3 3

GC Kode-Stenungsund
1 2 2 34 34

Aröd Planprogram, flera detaljplaner - Bostäder
1 6 6 6 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

VA utbyggnad Aröd etapp 1

VA Aröd etapp 2
3 3

VA Aröd etapp 3
2 3 3

VA Aröd etapp 4
3 3

VA utbyggnad Aröd 5
2 3 3 3

Detaljplaner Ödmålsmosse, Rörtången osv, bostäder
6 6 6 6

VA etappvis utbyggnad Ödsmålsmosse, Rörtången
2 2 3 3 3 3

KÄRNA

Kärna 67:1 Detaljplan för Bostäder, idrottshall, skolor
5 1900-01-04 3

Idrottshall
5

Ny Friförskola
2 1900-01-04 1900-01-04

Kärna friskola
1900-01-04

Bostäder 55 st 
3 3 3 3

Kärna skola/kök
1 2 3 3

Kärna skola ombyggnation
1 1 2 2 3 3

Förskola Kärna, Lokalisering
1 1 6 6 3
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Projekt 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Västerhöjden Torsby 1:8, 1:9, 1:37 DP - 60 bostäder
6 6 1900-01-04 1900-01-04

GC Kärna-Kornhall
1 2 2 3 3

VA utbyggnad Nordkroken etappvis utbyggnad (Kovikshamn)
2 2 3 3 3 3 3 3

VA utbyggnad Nordkroken - Brunnefjäll
2 2 2 3 3 3 3

VA utbyggnad Nordkroken - Vedhall
2 3 3

VA-ledning/utbyggnad Nordkroken - Etapp 1 
2 2 3 3 3 3 3 3

Nordkroken, (Kovikshamn) flera detaljplaner, bostäder
6 6

Kärna 18:1, 67:1 Detaljplan för verksamhetsmark 
6 6 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

Reservoar Lycke
2 2 2 2 2 3

VA Nereby föreläggandeområden etapp 1-4
1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

GENERELL

Ny översiktsplan
1 1 6 6 6 6

Förstudie utveckling verksamhetsmark
1 1

Laddinfrastruktur (lagkrav)
1 1

Olseröd-Bredsten (Sträcka E-F)
3

ÖFL Kastellegården-Björkås + pumpstation Kastellegården, pumpstation 
Hollandsgatan 3 3

ÖFL Björkås-Vävra + 3 st pumpstationer
3 3

ÖFL Vävra-Solberga + Pumpstation Ödsmål
3 3

ÖFL Kode-Solberga-Aröd

ÖFL Solberga-Stenungsund
2 3

Äldreboende Lokalisering/Behov
1 1 6 6
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Sammanfattning 
Syftet med den här rapporten är att beskriva framtida behov och planering av VA-
utbyggnad i Kungälvs kommun samt koppla dessa behov till kommunens 
investeringsprogram. Dokumentet beskriver överskådligt relationer till såväl inter-
nationella, nationella som lokala mål för Kungälvs kommun. Faktorer som 
befolkningsutveckling, översiktsplanering och kopplingar till övriga relevanta 
styrdokument samt lagstiftning beaktas översiktligt. 

Kommunens nuvarande VA-system beskrivs övergripande gällande ledningsnät för 
dricks- och spillvatten, vattenverk och avloppsreningsverk.  

De projekt som är inlagda i investeringsbudgeten är sprungna ur olika behov. Dessa behov 
kategoriseras i följande typer:  

▪ Föreläggandeområden från Länsstyrelsen, där Länsstyrelsen beslutat att 
kommunen ska bygga ut kommunalt VA 

▪ Föreläggande från Miljö- och byggnadsnämnden, där det bedömts finnas behov 

av åtgärder på VA-systemet 

▪ Utbyggnadsområden enligt 6 § LAV, där kommunen bedömt att det finns en 
skyldighet att bygga ut VA 

▪ Exploateringsområden, d.v.s. områden där det finns ett intresse att förtäta eller 
bygga nytt och VA-infrastrukturen behöver kompletteras 

▪ Kapacitetsbrist, där det finns flaskhalsar i systemet och det därför är svårt att få 
systemet att fungera optimalt 

▪ Underhållsbehov, sträckor på ledningsnätet där ledningarna eller andra 
systemkomponenter har blivit för gamla eller fungerar dåligt och behöver ersättas 

▪ Ökad redundans, där det finns behov av att öka driftsäkerheten genom att 
komplettera med ytterligare ledningar 

Projekten klassas därefter i huvudstråk (investeringar som har påverkan på stora delar av 
kommunen), sekundärstråk eller projekt av mer lokal karaktär, samt exploatering och 
utbyggnadsområden. 

Ort för ort eller område för område beskrivs nuvarande situation gällande VA-
försörjningen, vilka projekt som berör respektive ort, och vad konsekvenserna blir om de 
inplanerade investeringarna inte genomförs. De områden som beskrivs är Kungälv, 
Ytterby, Harestad, Kareby, Kode, Ödsmåls mosse och Rörtången, Aröd, Kärna, 
Nordkroken, Hålta, Tjuvkil, Marstrand och Koön m.m. samt Diseröd. 

Kommunen har samarbeten med Göteborgs, Ales och framöver också Stenungsunds 
kommuner. Göteborg renar en stor andel av Kungälvs spillvatten och Ale köper i dagsläget 
vatten av Kungälv. Från och med 2024 är intentionen att Stenungsunds kommun ska köpa 
dricksvatten från Kungälv. Förutsättningarna för dessa samarbeten beskrivs också 
översiktligt. 
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Begreppslista 

A Allmän VA-anläggning En VA-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt 
bestämmandeinflytande och som har ordnats och används 
för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt Lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster 

 Avlopp Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten. 

 Avloppsreningsverk Anläggning för att rena avloppsvatten. 

B Bräddning Bräddning via bräddavlopp innebär att mer eller mindre 
utspätt avloppsvatten från ett överbelastat ledningsnät, avleds 
direkt till närmaste recipient.  

D Dagvatten Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten från tak, gator 
och andra ytor. 

 Dagvattenanläggning Anläggning för hantering av dagvatten, såsom dagvattendam, 
våtmark eller ledningar. 

 Drift Aktiviteter som är nödvändiga i VA-verksamheten dagliga 
arbete och leverans. 

G Grundvatten Vatten i den del av marken där alla porer är vattenfyllda. 

M Miljökvalitetsmål Sexton politiska mål som beskriver kvaliteter i miljön som i 
huvudsak ska vara uppnådda ”inom en generation”, vilket 
angavs till 2020 (utom för klimat, där målet gäller 2050). 

 Miljökvalitetsnorm Inom vattenförvaltningen fastställda kvalitetskrav för alla 
vattenförekomster. Styrande för myndigheter och kommuner 
när de tillämpar lagar och bestämmelser, t.ex. vid 
tillståndsprövning enligt miljöbalken eller vid planläggning 
enligt Plan- och bygglagen.  

R Redundans Redundanta system ökar driftsäkerheten genom att olika 
delar av systemet kan utföra samma sak. Man kan t.ex. öka 
redundansen genom att anlägga ytterligare en ledning till ett 
specifikt område så att risken att systemet slås ut är mindre. 

S Spillvatten Förorenat vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och 
tvätt) och andra verksamheter (industrier, serviceanläggningar 
och dylikt). 

T Tillskottsvatten 

 

 

Tillskottsvatten definieras som allt vatten exkl. spillvatten, 
som avleds i spillvattenförande avloppsledning, till exempel 
inläckande regn- eller grundvatten.  
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V VA Förkortning för vatten och avlopp.  

 VA-huvudman Den som äger och ansvarar för en allmän VA-anläggning. 

 VA-plan Samlingsbegrepp för det kommunala planpaketet som 
innefattar VA-översikt, VA-policy och VA-delplaner. 

 VA-delplan Planering inom ett specifikt ämnesområde 
(dagvattenplanering, utbyggnadsplanering etc.) rörande 
kommunens vatten- och avloppsfrågor. 

 VA-policy Strategiskt dokument innefattande kommunala 
ställningstaganden och viljeyttringar beträffande vatten och 
avloppsfrågor. Kungälvs kommuns VA-policy är politiskt 
antagen. 

 VA-översikt Strategiskt dokument som ger en inventering över 
kommunens vattenresurser, VA-anläggningar för både enskilt 
och allmänt VA. 

 VA-verksamhets-
område 

Ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt område, 
inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska 
ordnas genom en allmän VA-anläggning. 

 Vattenförekomst Begrepp som används inom vattenförvaltningen. 
Kustvattenområde, sjö, del av sjö, ett vattendrag, del av 
vattendrag eller ett eller flera grundvattenmagasin. 

 Vattenförsörjning De system som används för att förse ett samhälle med vatten. 
Kan ha sin grund i olika behov, t.ex. dricksvatten, industriellt 
vatten, bevattning inom jord-bruket osv. I 
vattenförsörjningsplanen behandlas i huvudsak 
dricksvattenförsörjning. 

 Vattentäkt Vattenförekomst som utnyttjas för vattenförsörjning. 

 Vattenskyddsområde Skyddsområde i syfte att skydda dricksvattentäkter såsom 
sjöar, grundvattentäkter och vattendrag. 

 Vattenverk Anläggning för att bereda dricksvatten. 

 Vattenöversikt Dokument som beskriver kommunens vattenförekomster 
utifrån bland annat naturvärden och försurnings- och 
övergödningsproblem. 

Ö Översiktsplan Ett begrepp som används inom fysisk planering som avser en 
samling av rekommendationer som anger grunddragen för 
användning av mark- och vattenområden inom en kommun 
eller del därav. 
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1. Inledning 
Detta kapitel behandlar en kort bakgrund rörande kommunens historiska VA-
utbyggnad samt syftet med rapporten, och de politiska mål som berörs, både 
internationella, nationella och lokala. Prognoser för den kommande 
befolkningsutvecklingen presenteras, liksom riktlinjer utpekade i kommunens 
översiktsplanering. Dessutom beskrivs översiktligt kopplingar till övriga relevanta 
styrdokument samt berörd lagstiftning. 

1.1 Bakgrund 

Kungälvs kommun har ca 48 000 invånare. Kommunen är på grund av sitt läge och sin 
vackra natur attraktiv för inflyttning. I många kustnära delar av kommunen har det 
konstaterats stora behov av kommunalt vatten och spillvattenhantering, eftersom det 
saknas förutsättningar för egna brunnar och egen rening av spillvatten. Liksom i övriga 
Sverige är stora delar av ledningsnätet utbyggt under 1960- och 1970-talen vilket gör 
att den tekniska livslängden börjar närma sig slutet.  

För att kommunen ska kunna fortsätta växa i enlighet med de politiska intentioner som 
finns krävs systematisk utbyggnad av nya ledningar samt omläggning av de delar av 
systemet som har blivit uttjänta eller fungerar som flaskhalsar och påverkar systemet 
som helhet negativt. 

Figur 1. Översiktskarta över Kungälvs kommun. 
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1.2 Syfte 

Syftet med det här dokumentet är att visa på vilka investeringar som behöver göras, 
när de behöver göras och varför det är nödvändigt att göra dem. Förklaring ges till de 
viktigaste kritiska beroenden som finns samt vilka konsekvenser som kan förmodas 
inträffa om investeringarna inte görs enligt plan. 

1.3 Politiska mål 

Såväl internationella, nationella samt lokala politiska mål inverkar på Kungälvs 
kommuns VA-verksamhet. Exempel på sådana inkluderar Agenda 2030, Sveriges 
nationella miljömål och lokala politiska mål beslutade för Kungälvs kommun. 

1.3.1 Agenda 2030 

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling, såväl ekonomisk, 
ekologisk och social hållbar utveckling. Sverige har ratificerat dessa mål vilket innebär 
att målen måste beaktas även på kommunal nivå. 

Det mål som främst har bärighet för VA-verksamheten är Rent vatten och sanitet för 
alla (mål 6). Även ett flertal andra är relevanta att nämna, då dessa kan påverkas av 
vatten- och avloppsförsörjningen på kommunal nivå. De är Hållbara städer och 
samhällen (mål 11); Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9); God 
hälsa och välbefinnande (mål 3); Hav och marina resurser (mål 14); samt Ekosystem 
och biologisk mångfald (mål 15). Att VA-försörjningen fungerar på ett 
tillfredsställande sätt, hushållar med naturresurser och minimerar utsläpp av ämnen till 
naturen är därför en förutsättning för att Agenda 2030 ska kunna uppnås. Påverkan 
sker inte bara genom ATT systemen finns utan också hur de utformas, byggs och 
nyttjas. 

Figur 2.  Agenda 2030, globala mål för hållbar utveckling. 
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1.3.2 Sveriges nationella miljömål 

Utöver Agenda 2030 har Sverige sedan antagandet i riksdagen 1999 16 
miljökvalitetsmål samt ett generationsmål som ska styra utvecklingen mot en hållbar 
ekologisk framtid. Generationsmålet visar inriktningen och förutsättningarna för 
övriga miljömål och innebär ett löfte till framtida generationer om frisk luft, 
hälsosamma miljöer och rika miljöupplevelser.  

De miljömål som kommunens VA-verksamhet har inverkan på är Bara naturlig 
försurning (mål 3), Ingen övergödning (mål 7), Levande sjöar och vattendrag (mål 8), 
Grundvatten av god kvalitet (mål 9), Hav i balans samt levande kust och skärgård (mål 
10), Myllrande våtmarker (mål 11), Ett rikt växt- och djurliv (mål 16) samt God 
bebyggd miljö (mål 15). VA-verksamheten påverkar därmed möjligheten att uppnå en 
god ekologisk status på åtta av sexton mål. I dagsläget uppnås inte något av de 
nationella målen i Sverige. 

1.3.3 Lokala mål för Kungälvs kommun 

Det finns två typer av lokala mål som förvaltningen ska sträva mot. Det är 
kommunfullmäktiges strategiska mål samt resultatmål uppsatta för Kungälvs kommun. 
Nedan listas de mål som kan anses vara relevanta för VA-verksamheten. 

  

Figur 3. Sveriges nationella miljömål. 
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Kommunfullmäktiges strategiska mål 

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

Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan 
infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad, 
samordning inom kommunen och dess bolag och samordning mellan kommunen och 
externa investerare. 

Av kommunfullmäktiges strategiska mål är det främst mål 6 som kan anses vara 
relevant för VA-verksamheten. Att vara i samma fas som övrig kommunal 
infrastrukturutbyggnad och nyetablering är nödvändigt för att kunna fatta beslut som 
är hållbara och lönsamma både i nuläget och på sikt.  

Resultatmål för Kungälvs kommun 

11. Planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel 

12. Minskade utsläpp i luft och vattendrag 

De mål som VA:s verksamhet påverkar är mål 12 Minskade utsläpp i luft och 
vattendrag, genom att underlätta för en mer hållbar hantering av framför allt spill- och 
dagvatten, samt mål 11. VA-utbyggnad är en förutsättning för att det ska kunna finnas 
en planberedskap inom kommunen. 

1.4 Befolkningsutveckling, prognos 2021-2025 med utblick mot 2030 

Kommunen gör årligen en befolkningsprognos var syfte är att dels utgöra underlag för 
behovsbedömningar inom respektive verksamhet, dels utgöra underlag för budget. 
Nuvarande prognos Befolkningsprognos 2021-2025 med utblick mot 2030 baseras på 
kommunnivå med den befintliga befolkningen i kommunen per 2021-06-30 samt på 
de byggplaner kommunen har för perioden 2021-2030.  

Det görs också prognoser på delområdesnivåer, där kommunen är uppdelad på fem 
olika delområden: Kommundel Kungälv-Ytterby, kommundel Kärna, kommundel 
Marstrand-stråk168, kommundel Kode och kommundel Diseröd. Dessa illustreras i 
figur nedan. 

Delområdesprognosen beräknas för åren 2021-2025 och utgår från den faktiska 
befolkningen i delområdena 2021-06-30. Den totala prognosen utgör ram för 
delområdesprognoserna, vilket gör att summan för dessa justeras och stäms av mot 
totalprognosen. Eftersom delområdena är mindre är prognoserna mer osäkra än 
totalprognosen, och t.ex. bostadsbyggandets omfattning får stor påverkan på utfallet. 
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1.4.1 Prognosticerad utveckling för Kungälvs kommun under år 2021-2030  

Under prognosperioden 2021-2025 beräknas befolkningen öka med cirka 6 300 
personer, från 47 050 invånare i slutet av 2020 till 53 370 i slutet av 2025, en ökning 
med nästan 12 %. Det innebär en genomsnittlig folkökning med drygt 1 260 personer 
per år. Utblicken pekar sedan på en fortsatt ökning till 58 400 personer år 2030. 
Ökningen motsvarar 19,4 %. Totalt ger detta en förändring med i genomsnitt cirka 
1130 personer per år under perioden 2021-2030.  

Figur 4. Illustration över kommundelarna per områden, från Befolkningsprognos 2021-2025 med utblick mot 2030. 

Figur 5. Prognosticerad folkmängd i Kungälvs kommun 2021-2025 med utblick mot 2030. Från Befolkningsprognos 
2021-2025 med utblick mot 2030. 
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1.4.2. Kommundel Kungälv-Ytterby 

Inom kommundel Kungälv-Ytterby förväntas befolkningen öka med 16 % under åren 
2021-2025, eller ca 4550 personer. Prognosen illustreras i figur nedan. 

1.4.3 Kommundel Kode 

Inom kommundel Kode förväntas befolkningen öka 5 % eller 240 personer under åren 
2021-2025. Prognosen illustreras i figur nedan.  

 

Figur 6. Kungälv-Ytterby, prognosticerad folkmängd (Befolkningsprognos 2021-2025 med utblick mot 2030, bilaga 2). 

Figur 7. Kode, prognosticerad folkmängd (Befolkningsprognos 2021-2025 med utblick mot 2030, bilaga 2). 
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1.4.4 Kommundel Kärna 

Inom kommundel Kärna förväntas befolkningen öka med ca 500 personer under 
tidsperioden 2021-2025, eller 9 %. Prognosen illustreras i figur nedan. 

1.4.5 Kommundel Marstrand-stråk 168 

Inom kommundel Marstrand-stråk 168 förväntas befolkningen öka med 11 % eller 440 
personer under åren 2021-2025. Prognosen illustreras i figur nedan. 

Figur 8. Kärna, prognosticerad folkmängd (Befolkningsprognos 2021-2025 med utblick mot 2030, bilaga 2). 

Figur 9. Marstrand-stråk 168, prognosticerad folkmängd (Befolkningsprognos 2021-2025 med utblick mot 2030, bilaga 
2). 



159/22 Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan - KS2022/1866-1 Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan : VA-resursplan

 

8 

 

1.4.6 Kommundel Diseröd 

Inom kommundel Diseröd förväntas befolkningen öka med 17 % eller 580 personer 
under åren 2021-2025. Prognosen illustreras i figur nedan.  

 1.5 Översiktsplanering 

Kungälvs kommuns översiktsplan (ÖP2010) antogs politiskt 2012 och är tänkt att peka 
ut vilka områden som är lämpliga för olika typer av markanvändning. I stora drag är 
förtätning av tätorter längs de stora infrastrukturstråken för kollektivtrafiken det som 
huvudsakligen rekommenderas, d.v.s. längs Bohusbanan och E6. Ny bebyggelse ska 
koncentreras till tätorterna Kungälv/Ytterby samt övriga serviceorter Kode, Kärna, 
Marstrand och Diseröd. 

Figur 11. Kungälvs kommuns strukturbild. Hämtad från ÖP2010. 

Figur 10. Diseröd, prognosticerad folkmängd (Befolkningsprognos 2021-2025 med utblick mot 2030, bilaga 2). 
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För att kommunstyrelsens strategiska mål 6 ovan ska kunna nås gäller det att VA-
planeringen sker i en pågående dialog med övrig förvaltning gällande såväl översikts-
planering som detaljplanering. 

1.6 Koppling till övriga relevanta styrdokument 

Nedan listas olika styrdokument som har koppling till detta dokument. 

1.6.1 Investerings- och driftprogram 

Rapporten är direkt kopplad till investeringsprogrammet och beskriver de projekt som 
finns listade där som rör dricks- och spillvattenförsörjning.   

1.6.2 VA-översikt  

VA-översikten har sin utgångspunkt i hur VA-försörjningen fungerade vid antagande 
(2015) och är en sammanställning av dåvarande nuläge för att skapa en gemensam bild 
som omfattar dricksvatten, spillvatten och dagvatten både inom och utanför nuvarande 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Arbetet med VA-översikten låg till grund 
till kommunens VA-policy. 

1.6.3 VA-policy 

Kungälvs kommuns VA-policy antogs 2015 och beskriver de ställningstaganden som 
tillsammans med VA-översikten ska ligga till grund för de beslut som fattas om vatten- 
och avloppsförsörjning framöver. 

1.6.4 VA-plan 

Kungälvs kommuns VA-plan består av ett flertal delar. Dessa inkluderar:  

▪ Vattenförsörjningsplan 

▪ VA-utbyggnadsplan 

▪ Brand- och släckvattenplan 

▪ Drift- och underhållsplan 

▪ Förnyelseplan  

▪ Dagvattenplan 

Viktigast i detta sammanhang bland dokumenten är kommunens VA-utbyggnadsplan, 
då denna pekar ut områden där kommunen kan anses ha en skyldighet att bygga ut 
kommunalt VA i enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster.  

1.7 Lagstiftning 

Flera lagstiftningar reglerar VA-verksamheten. Den viktigaste är Lagen om allmänna 
vattentjänster (LAV 2006:412). Även miljöbalken (1998:808) och Plan- och 
bygglagen (2010:900) samt Livsmedelsverkets föreskrifter inverkar på hur 
verksamheten sköts. 

1.7.1 Lagen om allmänna vattentjänster 

VA-verksamheten styrs huvudsakligen av Lagen om allmänna vattentjänster, LAV. 
Lagen reglerar hur verksamheten ska skötas och vilka ansvar verksamheten har.  
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Nuvarande lagstiftning säger att när en grupp byggnader är placerade i närheten av 
varandra så kan dessa ses som varande i ett ’större sammanhang’ och då föreligger en 
skyldighet att förse dessa byggnader med kommunalt dricks-, spill- och eventuellt 
också dagvattenförsörjning. Detta görs inom VA-huvudmannens verksamhetsområde 
för ovan nämnda tjänster. Utanför verksamhetsområdet har VA-huvudmannen varken 
mandat eller ansvar. 

1 §   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. 

6 §   Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse, skall kommunen 
   1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 
behöver ordnas, och 
   2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 

Ansvarsgränsen mellan enskild fastighetsägare och VA-huvudmannen utgörs av 
förbindelsepunkten. Innan huvudmannen har meddelat om en sådan punkt kan man 
inte debitera den enskilda fastighetsägaren. 

12 §   Om en allmän va-anläggning innebär att vattentjänster tillhandahålls genom 
ledningsnät för vattenförsörjning eller avlopp, skall huvudmannen för varje fastighet inom 
va-anläggningens verksamhetsområde bestämma en förbindelsepunkt. 
Förbindelsepunkten skall finnas i fastighetens omedelbara närhet, om det inte finns 
särskilda skäl för en annan placering.  

Huvudmannen skall samråda med och därefter informera fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge inom den tid som är skälig med hänsyn till fastighetsägarens 
intresse av att kunna planera för sin användning av fastigheten. 

En VA-anläggning ska också anläggas och drivas på ett resursmässigt hållbart sätt. 

10 §   En allmän va-anläggning skall ordnas och drivas så att den uppfyller de krav som 
kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och med hänsyn till 
intresset av en god hushållning med naturresurser. 

När det är förenligt med anläggningens huvudsakliga ändamål, bör den ordnas och drivas 
så att också andra allmänna intressen som har behov av anläggningen kan tillgodoses. 

VA-systemens utformning och byggnation styrs också av andra lagar och regler, precis 
som all annan bebyggelse. Därför bör planeringen vara i fas med pågående 
detaljplanering. 

11 §   En allmän va-anläggning får inte ordnas 
   1. i strid med detaljplan, områdesbestämmelser eller andra bestämmelser om hur 
marken skall bebyggas, eller 
   2. så att den försvårar en ändamålsenlig bebyggelse eller lämplig planläggning. 
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Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser 
göras. 

17 §   Trots 16 § får huvudmannen vänta med att utföra de anläggnings- eller 
utbyggnadsarbeten som är nödvändiga för att fastighetsägaren skall kunna använda va-
anläggningen, om arbetena 
   1. behöver samordnas med andra arbeten och samordningen annars skulle väsentligt 
försvåras, och 
   2. utförs i den ordning som följer av huvudmannens utbyggnadsplan. 

I de fall där ett behov av en allmän VA-anläggning har konstaterats i enlighet med 6 § 
ovan kan det vara så att det redan finns olika typer av privata anläggningar för 
dricksvatten eller spillvatten. Om VA-huvudmannen ändå ser ett behov att bygga ut 
kommunalt vatten och spillvatten kan VA-huvudmannen tvingas betala ut viss 
ersättning för den privata anläggning som därmed blivit onyttig. 

40 § Om en enskild anläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar eller 
utvidgar en allmän va-anläggning, skall huvudmannen betala skälig ersättning till den 
enskilda anläggningens ägare. 

År 2018 gjordes en utredning kallad Vägar till hållbara vattentjänster och i april 2022 
lämnades en proposition in till riksdagen. Bland annat föreslås en ändring av 6 § där 
det i framtiden ska vara möjligt att tillåta enskilda anläggningar även i områden där 
bebyggelsen kan ses vara i ett större sammanhang. Förslaget lyder: 

Vid bedömningen av behovet enligt första stycket ska särskild hänsyn tas till 
förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning 
som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. 

Om propositionen antas av riksdagen föreslås den nya lagen börja gälla från och med 
den 1 januari 2023.  

1.7.2 Miljöbalken och Plan- och bygglagen 

I Miljöbalken (3 kap 1 §) samt i Plan- och bygglagen (2 kap 2 §) anvisas att mark- och 
vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 
lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. Företräde ska ges 
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär 
att en avvägning ska göras mellan bevarandeintresset (t.ex. för framtida dricksvatten-
försörjning) och värdet att ta marken i anspråk för annat ändamål. 
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2. Befintligt VA-system i Kungälvs 
kommun 
Kungälvs kommuns VA-verksamhet har ansvar för ledningsnätet samt anläggningar 
för VA-försörjningen i kommunen. Kommunens ledningsnät började byggas ut under 
1950-talet och har succesivt utökats och förnyats. Kommunen har fyra vattenverk samt 
tre egna avloppsreningsverk men den huvudsakliga avloppsreningen sker på Ryaverket 
i Göteborg. Den totala ledningslängden år 2022 var 267 km dricksvattenledningar och 
222 km självfallsspill- och tryckspilledningar. Totalt antal anslutna personer inom 
kommunalt verksamhetsområde för VA är strax under 40 000. En översiktskarta över 
Kungälvs kommuns verksamhetsområden visas i figur nedan. 

2.1 Ledningsnät 

Ledningsnätet distribuerar vatten från vattenverk till dricksvattenabonnenter och för 
bort spillvatten från abonnenterna för rening i kommunens avloppsreningsverk eller 
för rening i Ryaverket. I dagsläget är dricksvattennätet något längre än spillvattennätet. 

2.1.1 Dricksvatten 

Kungälvs kommuns dricksvattennät är i början av år 2022 267 km långt. Kommunen 
har sju reservoarer på ledningsnätet, byggda mellan år 1939-1977. Dessa finns i 
Diseröd, Munkegärde, Ytterby, Kode, Kärna, Marstrandsön och på Koön. Av dessa är 
Ytterby-tornet svårt att fylla upp med nuvarande utformning av ledningssystemet. 
Tornet i Kärna är för litet för att kunna räcka till vid full utbyggnad av VA till 
Tjuvkilsområdet. På ledningsnätet finns också 16 tryckstegringsstationer. 

Figur 12. Kommunalt verksamhetsområde för VA i Kungälvs kommun 
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2.1.2 Spillvatten 

Spillvattennätet inklusive såväl självfallsledningar (ren spill samt kombinerade 
ledningar) som tryckspilledningar är i början av 2022 165 km respektive 57 km, det 
vill säga totalt 222 km långt. På ledningsnätet finns ett 70-tal avloppspumpstationer. 

Spillvattenledningsnätet leder ungefär dubbelt så mycket vatten jämfört med såld 
mängd dricksvatten. Detta tyder på att det finns stora mängder tillskottsvatten i 
spillvattennätet och nederbördspåverkan är tydlig. Ett systematiskt arbete pågår hela 
tiden för att hitta källor till tillskottsvatten för på så sätt minska belastningen i 
spillvattenledningen, både för att minska riskerna för att orenat avloppsvatten bräddar 
ut i vattendragen och för att minska risken för källaröversvämning. I anslutning till de 
kommunala pumpstationerna och reningsverken finns det nödavlopp, där bräddning 
kan ske vid höga flöden. 

2.2 Vattenverk 

Kungälvs kommun har fyra vattenverk. Kungälvs vattenverk är nyast, med överlägset 
störst kapacitet, och hämtar sitt vatten från Göta Älv. Lysegårdens vattenverk är en 
grundvattentäkt belägen i kommunens nordöstra delar, medan Marstrands vattenverk 
är en ytvattentäkt med relativt begränsad kapacitet i kommunens västra delar. Innan 
Kungälvs vattenverk stod färdigställt var Dösebacka grundvattentäkt kommunens 
huvudsakliga råvattentäkt. 

2.1.1 Kungälvs vattenverk 

Kungälvs vattenverk stod klart 2018 och är ett ytvattenverk som hämtar sitt råvatten 
från Göta Älv. Det är kommunens största vattenverk. Kungälvs vattenverk producerar 
drygt 200 l/s (liter per sekund) men är förberett för utbyggnad med ytterligare 100 l/s. 

2.2.2 Lysegårdens vattenverk 

Lysegårdens vattenverk är ett grundvattenverk med konstgjord infiltration som tar 
råvatten från Drypesjön. Lysegården vattenverk producerar drygt 25 l/s som levereras 
till Diseröd och övriga kommunen. Maximal kapacitet är ca 60 l/s.  

2.2.3 Marstrands vattenverk 

Marstrands vattenverk är ett ytvattenverk beläget på Marstrandsön och tar sitt råvatten 
från Pjäxedammen, Käftedammen och Smörsundsdammen på Koön. Pjäxedammen är 
huvudvattentäkt och vatten från de andra dammarna pumpas över till Pjäxedammen. 
Marstrands vattenverk producerar i genomsnitt 3,5 l/s. Kommunen fick ett 
föreläggande 2022-05-25 om att bygga om reningsprocessen för att minska mängden 
slam som alstras under reningsprocessen. 

2.3.4 Dösebacka vattenverk 

Dösebacka vattenverk var kommunens huvudvattentäkt innan Kungälvs vattenverk 
färdigställdes. Det var ett grundvattenverk med konstgjord infiltration beläget 
uppströms det nya vattenverket. Göta Älv fungerade som råvattentäkt, där råvattnet 
sen pumpades från intaget i älven till marken via nio infiltrationsdammar. Kapaciteten 
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var cirka 60 l/s, av vilket 15-20 l/s såldes till Ale kommun. Delar av verket används 
idag för råvattenförsörjning av Kungälvs vattenverk. 

2.3 Avloppsreningsverk 

Kommunen har i dagsläget tre egna avloppsreningsverk: Diseröd ARV, Kode ARV 
och Marstrands ARV, varav Kode ARV planeras att lägga ner inom några års sikt. Den 
största delen av kommunens producerade spillvatten skickas dock till Ryaverket i 
Göteborg via ledningar under älven. 

2.3.1 Ryaverket 

Ryaverket är ett reningsverk beläget i Göteborg som drivs av det kommunala 
aktiebolaget Gryaab AB. Gryaab AB ägs tillsammans av kommunerna Ale, Göteborg, 
Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Bollebygd. Bolaget har ett eget 
tunnelsystem som leder avloppsvatten från kommunerna till Ryaverket där 
avloppsvattnet behandlas. 

Från Kungälvs kommun skickas varje år cirka 4 000 000 m3 avloppsvatten från 
tätorterna Kungälv, Ytterby, Kareby och Kärna till Ryaverket via kommunens två 
huvudpumpstationer Älvparken och Kastellegården. Därifrån pumpas vattnet till 
Rödbo där anslutningen till Gryaabs avloppstunnel ligger. Volymen avloppsvatten från 
Kungälv motsvarar cirka 2,5 % av den totala volymen avloppsvatten som Ryaverket 
tar emot. 

2.3.2 Diseröds avloppsreningsverk 

Diseröds avloppsreningsverk byggdes 1972 och tar emot och behandlar avloppsvatten 
från Diseröd tätort, Häljeröd och Västra Torp. Anläggningen är dimensionerad för 
1900 personekvivalenter (pe). Volymmässigt kan verket behandla maximalt 41 m3/h. 

Vid höga flöden kan bräddning ske vid verkets pumpstation före eller efter rensgaller. 
I första hand släpps avloppsvattnet ut efter gallret, via utloppspumpstationen och 
utloppsledningen, och i andra hand direkt vid pumpstationen. Bräddningen sker då till 
Välabäcken. 

2.3.3 Kode avloppsreningsverk 

Kode reningsverk byggdes 1972 och tar emot och behandlar avloppsvatten från Kode 
där det bor cirka 1300 invånare. Anläggningen är dimensionerad för 1600 pe. 
Volymmässigt kan verket behandla maximalt 36 m3/h. 

Vid höga flöden kan bräddning ske vid verkets pumpstation före eller efter rensgaller. 
I första hand släpps avloppsvattnet ut efter gallret och i andra hand direkt vid 
pumpstationen. Recipient är Vallby år vilket är en känslig recipient. 

Kode ARV ska läggas ner nästa år då det finns ett föreläggande från Miljöenheten om 
att nedläggning ska ske senast oktober 2023. En förutsättning för det är när det nya 
stora ledningspaketet mellan Ytterby och Solberga är färdigutbyggt. Efter att 
avloppsreningsverket är nedlagt ska spillvattnet pumpas vidare mot kommunens 
centrala delar och därifrån vidare till GRYAAB. 
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2.3.4 Marstrands avloppsreningsverk 

Marstrands avloppsreningsverk, beläget på Koön, byggdes 1977 och tar emot och 
behandlar avloppsvatten från Marstrandsön och Koön som har cirka 1500 invånare. 
Anläggningen är konventionellt byggd och avloppsreningsverket är från och med 
ombyggnaden 2012 och det nya tillståndet dimensionerat för en genomsnittlig 
veckobelastning motsvarande 6 000 pe. Volymmässigt kan verket behandla maximalt 
75 m3/h. 

Vid höga flöden kan bräddning ske i pumpstationen PA3 före reningsverket. 
Avloppsvattnet släpps då ut i Muskeviken. 

Marstrands ARV har haft stora problem med ojämn belastning och kommunen har 
utrett huruvida det är bäst att investera i att bygga om verket eller att lägga ner det. 
Eftersom det bland annat är begränsat med utrymme där verket är placerat, bedöms det 
dyrare att bygga om det för att klara aktuell belastning än att lägga ned det och bygga 
ihop och pumpa spillvattnet via Tjuvkil-Vävra-Ytterby och sen vidare till GRYAAB. 
En förutsättning för att verket ska kunna läggas ner är att ledningsnätet från Marstrand 
ända ner till Nordre älv är utbyggt. 
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3. Olika typer av behov 
Det finns en rad olika typer av behov som kan föranleda ut- eller ombyggnation av 
VA-systemen. Exempel på sådana är förelägganden från Länsstyrelsen eller Miljö- och 
byggnadsnämnden, utbyggnadsområden enligt 6 § LAV som kartlagts i kommunens 
utbyggnadsplan, vid exploateringar, kapacitetsbrist och underhållsbehov samt för att 
öka systemets redundans. 

3.1 Förelägganden från Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att ett antal områden i Kungälvs kommun 
ska ha vatten- och avloppstjänster enligt 6§ lagen om allmänna vattentjänster (LAV). 
De områden som Länsstyrelsen har beslutat om skall anslutas är Aröd, Harestad, 
Klöverön, Tjuvkil och Instön.  

Aröd ska anslutas senast 31 december 2025, Harestad 31 december 2024, Klöverön 31 
december 2028, Tofteberget i Tjuvkil 31 december 2022. Gällande Harestad har dialog 
inletts med Länsstyrelsen om förlängning av föreläggandet. För Instön finns beslut om 
anslutning av dricksvatten senast den 31 december 2030 samt 31 december 2036 för 
spillvatten. De olika tidpunkterna beror på att Länsstyrelsen bedömer att Ryaverket 
inte kommer ha tillräcklig kapacitet för att ansluta Marstrand förrän efter Ryaverkets 
ombyggnad, som ska vara klar 2036.  

Om kommunen inte byggt ut kommunalt VA till områdena vid beslutade tidpunkter är 
risken stor att kommunen behöver betala ett vite till Länsstyrelsen. Vitet brukar 
ungefärligen motsvara den kostnad som kommunen skulle få för att genomföra en 
utbyggnad. 

Figur 13. Områdena i kommunen som har förelägganden om utbyggnad från Länsstyrelsen. 
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3.2 Föreläggande från Miljö- och byggnadsnämnden 

2021-06-17 fattade Miljö- och byggnadsnämnden ett beslut om förbud av utsläpp av 
avloppsvatten från Kode avloppsreningsverk senast 1 oktober 2023. Detta på grund av 
frekventa bräddningar där avloppsvattnet inte genomgår någon som helst rening innan 
utsläpp sker till den känsliga recipienten Vallby å. Både ån och Hakefjorden utanför 
påverkas av övergödning.  

2022-05-25 fattade miljö- och byggnadsnämnden ett beslut om föreläggande om att 
senast om tre år ska slamhanteringen från Marstrandsverket ha förbättrats genom 
införande av mekanisk rening i stället för kemisk sådan. Implementering ska börja ske 
genom ett tolv månader långt pilotprojekt och motivet är att starkt minska det 
slamavfall som produceras vid vattenverket idag och som sannolikt påverkar växt- och 
djurlivet i Marstrandsfjorden negativt. 

3.3 Utbyggnadsområden enligt 6 § LAV 

Inom ramen för arbetet med Kungälvs kommuns VA-utbyggnadsplan (2015) har 
kommunen gått igenom samtliga bebyggelsekluster i kommunen som består av mer än 
ca 15 hus belägna i nära anslutning till varandra och som idag har enskilda dricks- 
och/eller avloppslösningar. 45 sådana områden identifierades. Planen är giltig till och 
med 2022-09-01 och ska därefter revideras. Redan nu kan konstateras att årtalen för 
utbyggnad måste uppdateras. 

Områdena delades in i fyra olika klasser: VA-utbyggnadsområden, VA-
utredningsområden, VA-bevakningsområden och enskilt VA-område. I VA-
utbyggnadsområden bedöms det föreligga en skyldighet att bygga ut kommunalt VA. 
VA-utredningsområden bedöms behöva utredas ytterligare för att fastslå om området 
ska klassas som utbyggnadsområde, bevakningsområde eller enskilt VA-område. I 
VA-bevakningsområden bedöms det vara möjligt att behålla enskilda VA-lösningar 
men där man kan tänka att behoven kan komma att ändras över tid. Enskilda VA-

Figur 14. Klassade områden. Utbyggnadsområdena är markerade i grönt. 
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områden bedöms kunna försörjas genom enskilda dricks- och spillvattenledningar 
under överskådlig tid. 

De områden som klassificerades som utbyggnadsområden var Arntorp, Aröd, Brattön 
östra, Håffrekullen, Instön, Klåverön (Klöverön), Kornhall, Kulperöd, Kvarnekullen, 
Lökeberg, Nordkroken, Rörtången, Sjöhed/Nereby, Skåra, Solberga, Tjuvkil, 
Ulvesund, Vävra/Hålta, Åsebyberg och Ödsmålsmosse. Totalt 20 områden. Områdena 
listas i tabell nedan, samt de årtal som angavs i VA-utbyggnadsplanen och hur 
nuvarande status för områdena ser ut. 

Tabell 1. Utbyggnadsområdena rangordnade efter behov i fallande ordning. 

Störst 
behov  

Område Planerad anslutning enligt 
utbyggnadsplan 

Status 

1. Nordkroken 2017-2023 Delvis inplanerat i budget 

2. Rörtången 2024-2030 Inplanerat i budget 

3. Aröd 2017-2020 Påbörjat 

4. Klöverön 2026-2028 Påbörjat föreningsövertagande 

5. Sjöhed/Nereby 2021-2024 Inplanerat i budget 

6. Ödsmåls mosse 2024-2030 Inplanerat i budget 

7. Ulvesund 2020-2022 Inplanerat i budget 

8. Instön Norra 2019-2024, södra 2033-2035 Inplanerat i budget 

9. Tjuvkil 2017-2025 Delvis påbörjat 

10. Vävra/Hålta 2021-2026 Inplanerat i budget 

11. Kornhall 2021-2023 Inplanerat i budget 

12. Lökeberg 2030-2034  

13. Brattön Östra 2027-2029  

14. Skåra 2031-2033  

15. Kulperöd 2032-2034  

16. Solberga 2033-2035  

17. Åsebyberg 2023-2025  

18. Arntorp 2021-2022 Inplanerat i budget 

19. Kvarnekullen 2029-2030  

20. Håffrekullen 2018-2019 Inplanerat i budget 
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Att tidsplanerna för anslutning av områdena inte kunnat hållas beror på ett flertal 
aspekter. För att kunna ansluta områden i kommunens mer perifera delar har stora 
förstärkningsåtgärder fått göra i de centrala delarna av VA-systemet, och flera åtgärder 
återstår. Bland annat har kommunen byggt Kungälvs vattenverk för att kunna öka 
kapaciteten på vattenproduktionen. 

Om den nya propositionen där en ändring av § 6 föreslås går igenom kan det få 
konsekvenser för kommunens planering. Det finns en möjlighet att det i vissa områden 
skulle kunna gå att lösa VA-försörjningen genom gemensamma anläggningar, om de 
boende kan gå ihop och samordna sig. I många av områdena kommer det sannolikt 
även fortsättningsvis kräva kommunal utbyggnad av VA eftersom de lokala 
förhållandena för att lösa vatten- och avloppsförsörjning är för svåra. 

3.4 Exploateringsområden 

Exploateringsområden är områden som t.ex. pekats ut för ny bebyggelse i en 
detaljplan. För att sådana områden ska kunna bebyggas krävs utbyggnad av VA-
infrastruktur. Denna kan bestå i ett lokalnät om det redan finns fungerande infrastruktur 
att ansluta till, eller större investeringar som överföringsledningar, tryckstegrings-
stationer eller pumpstationer exempelvis. Intentionerna i översiktsplanen är att 
bebyggelse ska ske längs befintliga huvudstråk för kommunikation, i centralorten 
Kungälv-Ytterby samt i de utpekade serviceorterna Kode, Kärna, Marstrand och 
Diseröd. Om detta följs är det enklare att se till att VA-infrastrukturen är på plats än 
om man bygger nya områden utspridda på landsbygden. 

3.5 Kapacitetsbrist 

Befintliga system kan vara bristfälliga i kapacitet på grund av att exploateringar har 
ägt rum, i närheten eller i mer perifera delar av kommunen. Därmed bildas flaskhalsar, 
vilket det finns många av i kommunen. Det är viktigt att identifiera dessa flaskhalsar 
så att det på sikt är möjligt att bygga om dem, antingen genom att byta ut och 
uppdimensionera enstaka delar av systemet eller genom att bygga helt nya sträckningar 
som förstärker det befintliga systemet. 

Exempel på sådana flaskhalsar finns i Ytterbyområdet, vilket påverkar 
vattenförsörjningen till hela västra delen av kommunen, och i Lycke, vilket påverkar 
vattenförsörjningen ut till Marstrandsområdet. I Kärna finns också en vattenreservoar 
som skulle behöva vara mer än tio gånger så stor för att räcka till de behov som finns. 
Avloppsreningsverken i Marstrand, Kode och Diseröd utgör också hinder för fortsatt 
exploatering på grund av deras bristande kapacitet. 

3.6 Underhållsbehov 

När den tekniska livslängden för en systemdel är uppnådd, eller då systemdelen går 
sönder, krävs det en omläggning eller t.ex. en relining för att bibehålla funktionen. I 
den här rapporten kommer en del projekt innehållande underhållsbehov listas i den 
mån de har en påverkan på antingen VA-försörjningen i kommunen som helhet eller 
stor lokal påverkan på någon del av systemet. Mindre underhållsbehov som sköts 
löpande kommer inte att beaktas.  
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Det mål förvaltningen har satt för förnyelseplanering är att 0,8 % av ledningsnätet ska 
förnyas årligen. Det innebär i dagsläget att 2,5 km ledning bör bytas ut årligen mellan 
2020-2030. Den genomsnittliga förnyelsen mellan 2015-2019 låg på 0,63 % eller 1,3 
km. Medelvärdet för de senaste 10 åren är 0,45 %.  Observera att siffrorna endast rör 
dricksvattennätet då motsvarande siffror för spillvattennätet ännu ej är framtagna.  

Medianvärdet i Sverige gällande förnyelsetakt för dricksvattennätet är 0,4 %. Enligt 
Svenskt vatten klassas en förnyelsetakt på avloppsnätet som hållbar om den är större 
än 0,6 och på dricksvattnet om den är större än 0,7. 

3.7 Ökad redundans 

Att öka redundansen för ett system innebär att öka driftsäkerheten, t.ex. genom att 
dricksvatten kan passera genom flera olika ledningar för att nå samma punkt i systemet. 
Det kan uppnås genom att flera ledningar har samma slutmål. Konkret innebär detta 
att om en ledning måste stängas av på grund av en läcka så kan vattenförsörjningen 
ändå fortgå genom att vattnet transporteras via en annan ledning. 
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4. Kommunens orter – 
förutsättningar och projekt 
Kommunens olika orter beskrivs nedan. Dels vilka förutsättningar som finns, dels vilka 
projekt som berör respektive ort direkt eller indirekt, och dels vad som händer om de 
olika projekten inte genomförs. Projekten delas in i huvudstråk, sekundärstråk eller 
projekt av en mer lokal karaktär, samt exploatering- och utbyggnadsområden. 
Förutsättningarna beskrivs område för område. 

4.1 Huvudstråk – projekt som påverkar stora delar av kommunen 

Projekt som kan ses som kritiskt beroende av varandra och som berör flera delar av 
kommunen listas och beskrivs nedan. De kan på grund av sin karaktär oftast inte anses 
härröra till någon specifik ort utan har påverkan på VA-försörjningen i stora delar av 
kommunen. 

4.1.1 Huvudstråk 1: överföringsledning Räfsal-Bredsten 

Tabell 2. Huvudstråk 1, överföringsledning Räfsal-Bredsten. 

Projekt Tid Beskrivning Kritiska 
beroenden 

Bakgrund till behov 

Överföringsledning 
Räfsal- Solbräcke 
(Etapp E) 

2023-
2026 
pågår 

Överföring av vatten 
från Räfsal till 
Solbräcke 

Etapp E Kapacitetsproblem, ska lösa 
flaskhalsar från KVV som 
har god kapacitet men där 
ledningsnätet har för små 
dimensioner 

Förelägganden, möjliggör 
leverans av vatten till stora 
delar av kommunen för att 
kunna lösa flera 
förelägganden, såväl Aröd 
som Tjuvkil och Klöverön 

Utbyggnadsområden, 
möjliggör fortsatt utveckling 
i kustzonen 

Exploateringsområden, 
möjliggör för fortsatt 
expansion i Björkås, Västra 
Tunge, Tjuvkil m.m. 

Kommunsamarbete, 
möjliggör försäljning av 
dricksvatten till 
Stenungsunds kommun som 
saknar vattenresurser 

Överföringsledning 
Solbräcke-Bredsten 
(Etapp F) 

2023-
2026 
pågår 

Överföring av vatten 
från Solbräcke till 
Bredsten 

Etapp F  

Tryckstegringsstation 
Räfsal 

2023-
2026 
pågår 

Ny tryckstegrings-
station för 
överföring av vatten 
från Räfsal till 
Bredsten, löser 
försörjning över 
högpunkt 

Etapp E och F 
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Figur 15. Ungefärligt läge för huvudstråk 1. 

Figur 16. Behov som huvudstråk 1 påverkar positivt. 
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4.1.2 Huvudstråk 2: ny vattenreservoar i centrala Kungälv 

Tabell 3. Huvudstråk 2, ny vattenreservoar i centrala Kungälv. 

Projekt Tid Beskrivning Kritiska 
beroenden 

Bakgrund till behov 

Reservoar 
Munkegärde 

2023-
2026 

Ny vattenreservoar i 
Munkegärde 

Ledning till 
reservoar 
Munkegärde 

Underhållsbehov, befintligt 
vattentorn är i ett sådant 
skick att driftsäkerheten 
påverkas 

 
Ledning till reservoar 
Munkegärde 

2023-
2026 

Ny ledning till den 
nya reservoaren 

Ny reservoar 

 

 

  

Figur 17. Möjlig placering av nytt vattentorn och vattenledning. 
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Figur 18. Behov som huvudstråk 2 påverkar positivt. 
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4.1.3 Huvudstråk 3:  överföringsledning Kungälvs sjukhus-Hollandsgatan 

Tabell 4. Huvudstråk 3, överföringsledning Kungälvs sjukhus-Hollandsgatan. 

Projekt Tid Beskrivning Kritiska 
beroenden 

Bakgrund till behov 

Överföringsledning 
Kungälvs sjukhus-
Arenastaden 

2023-
2026 

Förstärkning av 
vattennätet i centrala 
Kungälv/Ytterby 

 Kapacitetsproblem, 
flaskhalsar för leverans till 
Ytterby och vidare mot 
kustområdena i väst och norr 

Underhållsbehov, ledningar i 
dåligt skick 

Redundans, säkerställa 
leveranser av vatten 

Exploatering, förutsättning 
för detaljplanerna Åseberget 
och Arenastaden m.fl. 

Överföringsledning 
Arenastaden- 
Hollandsgatan 

2023-
2026 

Förstärkning av 
vattennätet i centrala 
Kungälv/Ytterby 

Överförings-
ledning 
Kungälvs 
sjukhus-
Arenastaden 

Ledning till reservoar 
Ytterby 

2023-
2026 

Ny ledning till 
Ytterby reservoar  

Hollandsgatan-
Torsbyvägen 

  

Figur 19. Ungefärligt läge för huvudstråk 3. 
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Figur 20. Behov som huvudstråk 3 påverkar positivt. 
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4.1.4 Huvudstråk 4: överföringsledning Kastellegården-Vävra 

Tabell 5. Huvudstråk 4, Kastellegården-Vävra (vatten och spill) 

Projekt Tid Beskrivning Kritiska 
beroenden 

Bakgrund till behov 

Överföringsledning 
Kastellegården-
Björkås  

2023-
2026 
pågår 

Överföringsledning 
vatten och spill, plus 
pumpstation 

 Kapacitetsproblem, ska lösa 
flaskhalsar genom 
kommunen  

Förelägganden, ska 
möjliggöra leverans till Aröd 
för att hantera föreläggandet 
om anslutning innan 2025 
samt nedläggning av Kode 
ARV, samt föreläggande i 
Tjuvkil och Instön 

Utbyggnadsområden, 
möjliggör för framtida 
anslutning av flertalet 
utbyggnadsområden 

Kommunsamarbete, 
möjliggör vattenleverans till 
Stenungsund 

Överföringsledning 
Björkås-Vävra 

2023-
2026 
pågår 

Överföringsledning 
vatten och spill plus 
tre pumpstationer 

Överförings-
ledning 
Kastellegården
-Björkås 

Huvudstråk 1 
Överförings-
ledning Räfsal-
Bredsten 

Kastellegården 
pumpstation 
ombyggnation 

2023-
2026 
pågår 

Ombyggnation av 
pumpstation för 
ökad kapacitet 

Kastellegården 
överförings-
ledningar 
under älven 

Kastellegården 
överföringsledningar 
under älven 

2023-
2026 
pågår 

Överföringsledning 
under älven för ökad 
kapacitet 

Kastellegården 
pumpstation 
ombyggnation 

 

Figur 21. Ungefärligt läge för huvudstråk 4. 
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Figur 22. Behov som huvudstråk 4 påverkar positivt. 
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4.1.5 Huvudstråk 5: överföringsledning Vävra-Solberga 

Tabell 6. Huvudstråk 5, överföringsledning Vävra-Solberga. 

Projekt Tid Beskrivning Kritiska 
beroenden 

Bakgrund till behov 

Överföringsledning 
Vävra-Solberga  

2023-
2026 
pågår 

Överföringsledning 
vatten och spill plus 
pumpstation 

Huvudstråk 1 
Överförings-
ledning Räfsal-
Bredsten 

Huvudstråk 4 
Överförings-
ledning 
Kastellegården
-Vävra  

Förelägganden, ska 
möjliggöra leverans till Aröd 
för att hantera föreläggandet 
om anslutning innan 2025 
samt föreläggande om 
nedläggning av Kode ARV 
2023 

Utbyggnadsområden, 
möjliggör för framtida 
anslutning av flertalet 
utbyggnadsområden 

Kommunsamarbete, 
möjliggör vattenleverans till 
Stenungsund 

 

 

Figur 23. Ungefärlig sträckning för huvudstråk 5. 
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Figur 24. Behov som huvudstråk 5 påverkar positivt. 
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4.1.6 Huvudstråk 6: överföringsledning Vävra-Marstrand 

Tabell 7. Huvudstråk 6, överföringsledning Vävra-Tjuvkil-Marstrand. 

Projekt Tid Beskrivning Kritiska 
beroenden 

Bakgrund till behov 

Överföringsledning 
Vävra-Tjuvkil-
Marstrand etapp 1-3 

2023-
2026 

Överföringsledning 
vatten och spill + 
pumpstationer 

Huvudstråk 1 
Överförings-
ledning Räfsal-
Bredsten 

Huvudstråk 4 
Överförings-
ledning 
Kastellegården
-Vävra 

Förelägganden, möjliggör 
leverans av vatten till stora 
delar av kommunen, t.ex. för 
att kunna lösa föreläggande 
till Instön 

Utbyggnadsområden, 
möjliggör fortsatt utveckling 
i kustzonen 

Exploatering, möjliggör 
framtida exploatering i 
Tjuvkil och på 
Marstrandsöarna 

Ökad redundans, 
komplettera de ledningar 
som redan finns till Tjuvkil 
och Marstrandsöarna 

Överföringsledning 
Vävra-Tjuvkil-
Marstrand etapp 4-
10 

2027-
2030 

Överföringsledning 
vatten och spill + 
pumpstationer 

Huvudstråk 1 
Överförings-
ledning Räfsal-
Bredsten 

Huvudstråk 4 
Överförings-
ledning 
Kastellegården
-Vävra  

Överförings-
ledning Vävra-
Tjuvkil-Vävra 
Etapp 1-3  

Figur 25. Ungefärligt läge för huvudstråk 6. 
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Figur 26. Behov som huvudstråk 6 påverkar positivt. 
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4.1.7 Huvudstråk 7: framtida överföringsledning Kungälvs vattenverk-Kungälv 

Tabell 8. Huvudstråk 7, framtida överföringsledning från Kungälvs vattenverk till Kungälv. 

Projekt Tid Beskrivning Kritiska 
beroenden 

Bakgrund till behov 

Överföringsledning 
Diseröd-Mimers hus 
(Etapp C) 

2027-
2030 

Överföringsledning 
vatten och spill från 
Diseröd till centrala 
Kungälv 

- Underhållsbehov, befintlig 
ledning från Diseröd är svår 
att laga om den går sönder 

Ökad redundans, genom att 
komplettera de ledningar 
som redan finns 

Exploatering, förtätning och 
nybyggnation över befintlig 
överföringsledning omöjlig 
på grund av dess skick och 
läge, t.ex. Mimersstaden 

Överföringsledning 
Trankärr-
Munkegärde (Etapp 
D) 

2027-
2030 

Överföringsledning 
vatten mellan 
huvudledningar för 
ökad redundans 

Etapp C 

 

 

  

Figur 27. Ungefärligt läge för framtida överföringsledning, huvudstråk 7. 
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Figur 28. Behov som huvudstråk 7 påverkar positivt. 



159/22 Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan - KS2022/1866-1 Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan : VA-resursplan

 

26 

 

4.2 Kommundel Kungälv-Ytterby 

I avsnittet presenteras de förutsättningar som finns samt de huvudstråk och projekt som 
påverkar Kungälv, Ytterby, Harestad och Kareby. 

Kungälv-Ytterby är den mest expansiva delen av kommunen. Befolkningsprognosen 
2021-2025 för kommundel Kungälv-Ytterby prognosticerar att befolkningen ska öka 
med 16 % eller 6 300 personer bara fram till år 2025 vilket gör att det kommer ställas 
ytterligare krav på ledningsnäten jämfört med situationen idag. 

4.2.1 Kungälv  

Kungälv är, som kommunens största tätort med sina 19 760 folkbokförda invånare år 
2021, dessutom en knutpunkt för VA-systemen, då både dricksvattennätet och 
spillvattennätet passerar genom orten. Kommunens intentioner är att Kungälv ska 
fortsätta växa vilket hela tiden ställer ökade krav på infrastrukturen. 

Dagens förutsättningar 

I dagsläget utgör de två huvudledningarna för dricksvatten från Diseröd till Kungälv 
stora flaskhalsar. Den ena ledningen passerar en problematisk högpunkt vilket gör det 
svårt att få ut vattnet vidare i systemet, och den andra ledningen är tillverkad i ett 
material som är komplicerat och dyrt att laga vid rörbrott. Munkegärde vattentorn 
behöver bytas ut då detta är i dåligt skick. Dessutom är det med nuvarande utformning 
av systemet svårt att fylla vattentornet i Ytterby. Systemet är utformat för att de två 
reservoarerna ska vara kommunicerande kärl, d.v.s. hålla samma vattennivåer, men så 
fungerar det inte i dagsläget. 

Pågående investeringar inbegriper ovan nämnda etapp E och F (del i huvudstråk 1), 
samt uppdimensionering av en huvudledning under E6. Nytt vattentorn är inplanerat 
för byggnation inom ett fåtal år. Stora investeringar på dricksvattensidan är därmed på 
gång. Det som ännu inte är inplanerat men som är av kritisk vikt är ersättning för den 
sydliga överföringsledningen från Diseröd, kallad etapp C, samt etapp D, en ledning 
som ska hjälpa till med redundansen i systemet (huvudstråk 7). Dessa krävs också för 
att kunna möjliggöra exploatering i centrala Kungälv i närheten av nuvarande 
ledningsstråk. 

Spillvattensystemet i Kungälv pumpas åt andra hållet, det vill säga från kommunens 
mer perifera delar in mot centrala Kungälv. De två huvudpumpstationerna som pumpar 
spillvattnet till Gryaab är Älvparken, belägen i Kungälv, och Kastellegården, belägen 
i Ytterby. För att avlasta Älvparken pumpstation ska några delflöden i kommunen 
ändras och i stället belasta Kastellegården pumpstation, som byggs om. 

Huvudstråk 

Kungälv berörs av huvudstråken 1 (överföringsledning Räfsal-Bredsten), 2 (ny 
vattenreservoar i centrala Kungälv), 3 (överföringsledning Kungälvs sjukhus-
Hollandsgatan), 4 (överföringsledning Kastellegården-Vävra) samt huvudstråk 7 
(framtida överföringsledningar Kungälvs vatten-verk-Kungälv). 
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Sekundärstråk eller projekt av mer lokal karaktär 

Tabell 9. Sekundärstråk eller projekt av mer lokal karaktär, Kungälv. 

Projekt Tid Beskrivning Kritiska 
beroenden 

Bakgrund till behov 

Överföringsledning 
under E6  

 

2023-
2026 
pågår 

Förstärkning av 
vattenledningsnätet 
genom centrala 
Kungälv 

- Kapacitetsproblem, ska öka 
kapaciteten på ledningsnätet 

VA-ledningar 
Ytterbyvägen 

2023-
2026 

Omläggning av 
ledningar 

- Underhållsbehov, frekventa 
ledningsbrott 

  

Figur 29. Ungefärligt läge för ny ledning under E6. 

Figur 30. Ungefärligt läge för omläggning av ledning Ytterbyvägen. 
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Exploatering och utbyggnadsområden 

 Tabell 10. Exploatering och utbyggnadsområden, Kungälv. 

Projekt Tid Beskrivning Kritiska 
beroenden 

Bakgrund till behov 

Detaljplan Liljedal 
Västra gatan etapp 1-
3 

2023-
2026 
pågår 

Ny detaljplan, 
Liljedal 

 Exploateringsprojekt 
förtätning 

Underhållsbehov, befintliga 
ledningar behöver bytas ut 

Detaljplan 
Nytorgsstaden 

2026-
2030 

Ny detaljplan 
Nytorgsstaden   

 Exploateringsprojekt 
förtätning 700 bostäder 

 
  

Figur 31. Detaljplaner Liljdealsområdet i söder och Nytorgsstaden i öster. 
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Konsekvenser om för området nödvändiga investeringar ej genomförs 

Om förstärkningar av vattenledningsnätet i centrala Kungälv inte görs kommer det få 
efterverkningar i hela kommunen. Det kommer inte gå att förtäta varken Kungälv, 
Ytterby, Kode, Kärna, Tjuvkil eller Marstrand, inte heller att sälja vatten till 
Stenungsund. Dessutom kommer kommunen inte att kunna hantera de förelägganden 
och vitesförelägganden som finns från Länsstyrelsen, vilket kan komma att bli mycket 
kostsamt för kommunen. Utbyggnaden i Aröd har redan vite kopplat till sig, och 
uppfyller kommunen inte villkoren om utbyggnad till övriga områden är sannolikheten 
att även övriga föreläggenanden får viten kopplade till sig.  

4.2.2 Ytterby 

I Ytterby var år 2021 7047 personer folkbokförda varav den övervägande majoriteten 
är anslutna till kommunalt VA. År 2021 antogs en ny fördjupad översiktsplan för 
Ytterby där befolkningen fram till 2050 ska kunna växa till 12 000. 

Dagens förutsättningar 

Innan huvudstråk 1 (överföringsledning Räfsal-Bredsten), 2 (ny vattenreservoar i 
centrala Kungälv) och 3 (överföringsledning Kungälvs sjukhus-Hollandsgatan) är på 
plats är det svårt att göra några ytterligare anslutningar i Ytterby, och även längre 
västerut i kommunen. Med den nuvarande utformningen av systemet är det svårt att 
fylla upp vattentornet i Ytterby, vilket man har tänkt åtgärda genom det nya 
vattentornet i Munkegärde samt uppdimensionering av ledningsnätet mellan 
Munkegärde och Ytterby vattentorn (ovan nämnda huvudstråk).  

Detsamma gäller spillvattensystemet. Innan delar av huvudstråk 4 (överföringsledning 
Kastellegården-Vävra) är på plats är kapaciteten på spillvattennätet begränsad och 
Valnäs APS i Ytterby är den som har störst kapacitetsproblem i kommunen.  

Huvudstråk 

Ytterby berörs av huvudstråken 1 (överföringsledning Räfsal-Bredsten), 2 (ny 
vattenreservoar i centrala Kungälv), 3 (överföringsledning Kungälvs sjukhus-
Hollandsgatan) och 4 (överföringsledning Kastellegården-Vävra). 
 

Sekundärstråk eller projekt av mer lokal karaktär 
Tabell 11. Sekundärstråk eller projekt av mer lokal karaktär, Ytterby. 

Projekt Tid Beskrivning Kritiska 
beroenden 

Bakgrund till behov 

Norra Bultgatan 

 

2023-
2026  

Uppdimensionering 
av spillvattenledning 

Huvudstråk 3 
Överförings-
ledning 
Kungälvs 
sjukhus-
Hollandsgatan 

Kapacitetsproblem, ska öka 
kapaciteten på ledningsnätet 
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Exploatering och utbyggnadsområden 

Tabell 12. Exploatering och utbyggnadsområden, Ytterby. 

Projekt Tid Beskrivning Kritiska 
beroenden 

Bakgrund till behov 

Detaljplan Entré 
Ytterby 

2023-
2026 
pågår 

 Huvudstråk 1 
Överförings-
ledning Räfsal-
Bredsten 

Huvudstråk 3 
Överförings-
ledning 
Kungälvs 
sjukhus-
Hollandsgatan 

Huvudstråk 4 
Överförings-
ledning 
Kastellegården
-Vävra  

Huvudstråk 2 
Ny vatten-
reservoar i 
centrala 
Kungälv 

Exploateringsprojekt, 
förtätning centrum-
verksamhet och ca 80 nya 
bostäder 

Figur 32. Ungefärligt läge för ledningsomläggning längs Bultgatan. 
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Detaljplan Västra 
Tunge 

2023-
2026 

Ny detaljplan Västra 
Tunge  

Huvudstråk 1 
Överförings-
ledning Räfsal-
Bredsten 

Huvudstråk 3 
Överförings-
ledning 
Kungälvs 
sjukhus-
Hollandsgatan 

Huvudstråk 4 
Överförings-
ledning 
Kastellegården
-Vävra  

Huvudstråk 2 
Ny vatten-
reservoar i 
centrala 
Kungälv 

Exploateringsprojekt, 
nybyggnation ca 290 
bostäder 

Detaljplan Björkås 2023-
2026 

Ny detaljplan 
Björkås  

Huvudstråk 1 
Överförings-
ledning Räfsal-
Bredsten 

Huvudstråk 3 
Överförings-
ledning 
Kungälvs 
sjukhus-
Hollandsgatan 

Huvudstråk 4 
Överförings-
ledning 
Kastellegården
-Vävra  

Huvudstråk 2 
Ny vatten-
reservoar i 
centrala 
Kungälv 

Exploateringsprojekt, 
förtätning 400 nya bostäder 

Detaljplan 
Arenastaden 

2023-
2026 

 Huvudstråk 1 
Överföringsled
ning Räfsal-
Bredsten 

Huvudstråk 3 
Överföringsled
ning Kungälvs 

Exploateringsprojekt, 
förtätning inklusive 
besöksanläggningar för idrott 
samt centrumverksamhet 
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sjukhus-
Hollandsgatan 

Huvudstråk 4 
Överförings-
ledning 
Kastellegården
-Vävra 

Huvudstråk 2 
Ny vatten-
reservoar i 
centrala 
Kungälv 

 Konsekvenser om för området nödvändiga investeringar ej genomförs 

De detaljplaner som arbete pågår med förtätningen i Björkås om 400 nya bostäder samt 
nyexploateringen i Västra Tunge om ca 290 lägenheter, är inte möjliga att genomföra. 
Genomförs inte projekten i Ytterby kommer det också ge följdverkningar på 
huvudstråken både till Vävra-Solberga samt Vävra-Marstrand samt lokal påverkan i 
tätorterna i stråkens ände, t.ex. Tjuvkil och Instön.  

4.2.3 Harestad 

Områdena består totalt av ca 300 bostäder och är utpekade i kommunens 
utbyggnadsplan. Delar av Harestadsområdet beläget längs älven berörs av 
föreläggande från Länsstyrelsen. Detta gäller delområdena Ulvesund, Kornhall och 
Sjöhed/Nereby. Senast 2024-12-31 ska områdena vara anslutna till kommunalt VA. 

Figur 33. I väster ses Björkås och Västra Tunge detaljplaner. Arenastaden är markerad i nordost och Entré Ytterby i 
söder. 
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Detta är inte något som kommer att kunna uppfyllas i dagsläget utan nya villkor 
kommer behöva förhandlas fram. 

Dagens förutsättningar 

Vattenförsörjning sker i delar av området genom gemensamma vattentäkter och genom 
enskilda brunnar. Risken för saltvattenpåverkan i befintliga vattenresurser är stor. I 
vissa områden finns gemensamma avloppsanläggningar. De naturgivna 
förutsättningarna för att kunna lösa avloppshanteringen lokalt är dåliga. 

Huvudstråk 

I dagsläget påverkas Harestadsområdet inte av några huvudstråk eftersom det i 
dagsläget inte finns något verksamhetsområde för kommunalt VA. Vid en anslutning 
kommer samtliga förstärkningsstråk inom Kungälv-Ytterby (stråk 1 
överföringsledning Räfsal-Bredsten, stråk 2 ny vattenreservoar i centrala Kungälv, 
stråk 3 överföringsledning Kungälvs sjukhus-Hollandsgatan samt delar av stråk 4 
överföringsledning Kastellegården-Vävra) att möjliggöra anslutning av detta område. 

Exploatering och utbyggnadsområden 

Tabell 13. Exploatering och utbyggnadsområden, Harestadsområdet. 

Projekt Tid Beskrivning Kritiska 
beroenden 

Bakgrund till behov 

Sjöhed-Nereby etapp 
1-4 

2023-
2030 

Utbyggnad lokalt 
ledningsnät från 
Tega till Sjöhed 

Huvudstråk 1 
Överföringsled
ning Räfsal-
Bredsten 

Huvudstråk 3 
Överföringsled
ning Kungälvs 
sjukhus-
Hollandsgatan 

Huvudstråk 4 
Överförings-
ledning 
Kastellegården
-Vävra 

Huvudstråk 2 
Ny vatten-
reservoar i 
centrala 
Kungälv 

Utbyggnadsområde, utpekat i 
kommunens VA-
utbyggnadsplan 

Föreläggande, ska möjliggöra 
leverans från Tega till 
Sjöhed, dock inte inom 
nuvarande ram för 
föreläggande 
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Konsekvens om för området nödvändiga investeringar ej görs 

Om kommunen inte anordnar en fungerande VA-infrastruktur riskerar kommunen att 
få ett nytt föreläggande kopplat till vite. 

4.2.4 Kareby 

672 personer var folkbokförda i Kareby tätort år 2021. 287 personer är folkbokförda 
inom kommunalt verksamhetsområde för VA.  

Dagens förutsättningar 

Huvudstråk 4 överföringsledning Kastellegården-Vävra har en viss påverkan på 
Kareby eftersom det finns ett behov av att se över kapaciteten på spillvattennätet 
mellan Skårby och Bultgatan eftersom sträckan har flaskhalsar som orsakar bräddning. 

Huvudstråk 

Huvudstråk 4 överföringsledning Kastellegården-Vävra underlättar för att se över ovan 
nämnda pumpkapaciteter. 

Figur 34. Nereby/Sjöhed, Kornhall och Ulvesund utbyggnadsområden markerade i grönt. Föreläggandeområden markerat i 
rött. 
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Exploatering och utbyggnadsområden 

Tabell 14. Exploatering och utbyggnadsområden, Kareby. 

Projekt Tid Beskrivning Kritiska 
beroenden 

Bakgrund till behov 

Skårby/Kareby 2027-
2030 

Utbyggnad av lokalt 
ledningsnät i Skårby 

 Utbyggnadsområde, dock ej 
med i Utbyggnadsplanen. 
Boende har påtalat behov av 
dricksvatten, finns endast 
kommunal spillvatten-
hantering idag 

Arntorp 2023-
2026 

Utbyggnad av lokalt 
ledningsnät i 
Arntorp 

 Utbyggnadsområde, utpekat i 
kommunens VA-
utbyggnadsplan 

Konsekvenser om för området nödvändiga investeringar ej genomförs 

Situationen förblir som idag med bristande vattenförsörjning i Skårby. Fortsatt 
utveckling av Arntorp får utgå. 

  

Figur 35. Skårby där det idag endast finns verksamhetsområde för spillvatten, markerat i rött. 

Figur 36. Arntorp utbyggnadsområde samt detaljplan, markerat grönt respektive grönt med röd kant. 
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4.3 Kommundel Kode 

I avsnittet presenteras de förutsättningar som finns samt de huvudstråk och projekt som 
påverkar Kode, Ödsmåls mosse och Rörtången, samt Aröd. 

Befolkningsprognosen 2021-2025 för hela kommundel Kode förutspår en ökning om 
5 % fram till år 2025. Arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för 
serviceorten Kode pågår. 

4.3.1 Kode 

Kode hade år 2021 1490 folkbokförda invånare, varav nästan 1300 är boende inom 
kommunalt verksamhetsområde för VA.  

En fördjupad översiktsplan pågår för Kode med syfte att peka ut tätortens framtida 
utveckling. Just nu är intentionen att invånarantalet i Kode ska ha möjlighet att 
fördubblas eller tredubblas fram till 2050. För att detta ska kunna genomföras behöver 
VA-infrastrukturen inom orten stärkas.  

Dagens förutsättningar 

Kode reningsverk har problem med stora bräddningar och måste därför enligt 
föreläggande från Miljö- och byggnadsnämnden avvecklas under 2023. Utbyggnaden 
Solberga-Aröd har färdigställts för att kunna tillgodose det föreläggande som finns för 
Aröd, där första etappen av Aröd kopplas på till Kode reningsverk. För att avveckling 
ska kunna ske behöver samtliga överföringsledningar mellan Kastellegården, Björkås, 
Vävra och Solberga vara färdigställda (huvudstråk 4 och 5).  

Huvudstråk 

Kode påverkas främst av huvudstråken 1 (överföringsledning Räfsal-Bredsten), 3 
(överföringsledning Kungälvs sjukhus-Hollandsgatan), 4 (överföringsledning 
Kastellegården-Vävra) samt huvudstråk 5 (överföringsledning Vävra-Solberga). 

Konsekvenser om för området nödvändiga investeringar ej genomförs 

Då reningsverket i Kode är hårt belastat idag är det inte möjligt att ansluta ytterligare 
fastigheter i området, vilket gör att ytterligare utvecklingar av Kode får pausas innan 
åtgärder gjorts. Om inte överföringsledningarna är på plats riskerar kommunen 
åtalsanmälan för de otillåtna bräddningar som görs.  

4.3.2 Ödsmåls mosse och Rörtången 

Ödsmåls mosse och Rörtången saknar kommunalt VA idag. I Ödsmåls mosse finns ca 
300 bostäder och Rörtången 150. 460 personer är folkbokförda i området. Båda 
områdena är utpekade för VA-utbyggnad i kommunens VA-utbyggnadsplan.  

Dagens förutsättningar 

I båda områdena finns gemensamhetsanläggningar för dricksvatten respektive spill. I 
Rörtången finns risk för saltvatteninträngning i enskilda brunnar och förutsättningarna 
för vattenförsörjning är dåliga. I Ödsmåls mosse är förutsättningarna för enskild 
spillvattenhantering dålig.  
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Huvudstråk 

En förutsättning för att anslutning till kommunalt VA är huvudstråk 4 (överförings-
ledning Kastellegården-Vävra) samt delar av huvudstråk 5 (överföringsledning Vävra-
Solberga).  Stråk 1 (överföringsledning Räfsal-Bredsten) och 3 (överföringsledning 
Kungälvs sjukhus-Hollandsgatan) är också förutsättningar för förstärkning av leverans 
ut mot kustzonen. 

 

Sekundärstråk eller projekt av mer lokal karaktär 

Tabell 15. Sekundärstråk eller projekt av mer lokal karaktär, Ödsmåls mosse och Rörtången. 

 
  

Projekt Tid Beskrivning Kritiska 
beroenden 

Bakgrund till behov 

Reservoar Ödsmåls 
mosse 

- Ny vattenreservoar. 
Förslag på placering 
ej utrett 

Huvudstråk 4 
Överförings-
ledning 
Kastellegården
-Vävra  

Huvudstråk 5 
Överförings-
ledning Vävra-
Solberga  

Huvudstråk 1 
Överförings-
ledning Räfsal-
Bredsten 

Huvudstråk 3 
Överföringsled
ning Kungälvs 
sjukhus-
Hollandsgatan 

Försörja utbyggnadsområdet 
Ödsmåls mosse med vatten 
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Exploatering och utbyggnadsområden 

Tabell 16. Exploatering och utbyggnadsområden, Ödsmåls mosse och Rörtången. 

Projekt Tid Beskrivning Kritiska 
beroenden 

Bakgrund till behov 

Rörtången/ Ödsmåls 
mosse 

2027-
2030 

Utbyggnad av lokalt 
ledningsnät i 
Ödsmålsmosse och 
Rörtången 

Huvudstråk 4 
Överförings-
ledning 
Kastellegården
-Vävra  

Huvudstråk 5 
Överförings-
ledning Vävra-
Solberga  

Huvudstråk 1 
Överförings-
ledning Räfsal-
Bredsten 

Huvudstråk 3 
Överföringsled
ning Kungälvs 
sjukhus-
Hollandsgatan 

Utbyggnadsområde, utpekat i 
kommunens VA-
utbyggnadsplan 

 

Konsekvens om för området nödvändiga investeringar ej görs 

Situationen förblir som idag. Begär boende i område föreläggande från Länsstyrelsen 
kan det förmodligen bli aktuellt med ett sådant, åtminstone på sikt. 
  

Figur 37. Brattön östra, Rörtången, Ödsmål och Åsebybergs utbyggnadsområden markerat i grönt. 
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4.3.3 Aröd 

Aröd hade år 2021 dagsläget 377 folkbokförda invånare där majoriteten av invånarna 
saknar kommunalt VA. 46 personer är för nuvarande boende inom verksamhets-
områden för kommunalt VA. Det föreläggande som finns föreskriver att samtliga 
fastigheter utpekade i Aröd ska anslutas till kommunalt verksamhetsområde för VA.  

Dagens förutsättningar 

2010 fick kommunen ett föreläggande om att bygga ut kommunalt vatten, spillvatten 
och dagvatten till Aröd senast 31 december 2017. 2019 fick kommunen föreläggandet 
förlängt till 2025, då kopplat till ett vite om 15 miljoner årligen. Samtliga fastigheter 
ska ha en förbindelsepunkt och beslut om verksamhetsområde för VA ska vara fattat 
senast 2025-12-31 för samtliga fastigheter definierade i beslutet. I dagsläget är en etapp 
färdigställd, en ska byggas 2022-2023, en är färdigprojekterad, en ska påbörjas genom 
projektering och en återstår. Samtliga ska vara färdigbyggda 2025. 

Huvudstråk 

Färdigställande av huvudstråk 4 (överföringsledning Kastellegården-Vävra) samt 
huvudstråk 5 (överföringsledning Vävra-Solberga) är en förutsättning för att 
anslutning av bebyggelsen i Aröd ska kunna ske. Huvudstråk 1 och 3 är av vikt för 
försörjning av kustzonen. 

Exploatering och utbyggnadsområden 

Tabell 17. Exploatering och utbyggnadsområden, Aröd. 

Projekt Tid Beskrivning Kritiska 
beroenden 

Bakgrund till behov 

Aröd etapp 1-5 2023-
2025
pågår 

Utbyggnad av lokalt 
ledningsnät i Aröd 
inklusive 
pumpstationer och 
tryckstegrings-station  

Huvudstråk 4 
Överförings-
ledning 
Kastellegården
-Vävra  

Huvudstråk 5 
Överförings-
ledning Vävra-
Solberga  

Huvudstråk 1 
Överförings-
ledning Räfsal-
Bredsten 

Huvudstråk 3 
Överförings-
ledning 
Kungälvs 
sjukhus-
Hollandsgatan 

Utbyggnadsområde, utpekat i 
kommunens VA-
utbyggnadsplan 

Föreläggande från 
Länsstyrelsen, ska lösa 
föreläggandet innan 2025-12-
31  
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Konsekvenser om för området nödvändiga investeringar ej genomförs 

Kommunen kommer att få betala vite till Länsstyrelsen och dricks-, dag- och 
spillvattenfrågan i Aröd återstår att lösa, då Länsstyrelsen bestämt att kommunen ska 
anordna lösning av dessa frågor enligt 6§ LAV. 

  

Figur 38. Aröd utbyggnadsområde markerat i grönt. 
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4.4 Kommundel Kärna 

I avsnittet presenteras de förutsättningar som finns samt de huvudstråk och projekt som 
påverkar Kärna och Nordkroken, d.v.s. områdena Kovikshamn, Sjöhåla, Tofta, 
Vedhall, Brunnefjäll och Åkerhög. I kommundelen har bedömning i utbyggnadsplanen 
gjorts att det finns stora behov av utbyggnad av kommunalt VA. 

Den nuvarande befolkningsprognosen 2021-2025 förutspår en befolkningsökning med 
9 % eller ca 500 personer fram till år 2025 för hela kommundel Kärna. 

4.4.1 Kärna 

Kärna hade år 2021 950 folkbokförda invånare, varav 465 personer bor inom 
verksamhetsområde för kommunalt VA. 

Dagens förutsättningar 

I dagsläget går två ledningar från Kungälv ut till Kärna, där den nyaste och största inte 
är i drift, huvudsakligen på grund av bristande kapaciteter i Ytterby. Den nuvarande 
reservoaren i Kärna är liten, endast 150 m3. Utredningar har föreslagit att en ny 
reservoar ska byggas i Lycke med en kapacitet om 2350 m3, alltså mer än 15 gånger 
större än den nuvarande.  

Huvudstråk 

Huvudstråk 1 (överföringsledning Räfsal-Bredsten) samt huvudstråk 3 (överförings-
ledning Kungälvs sjukhus-Hollandsgatan) är förutsättningar för att VA-försörjningen 
i såväl Kärna som längre ut i systemet ska fungera. 
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Sekundärstråk eller projekt av mer lokal karaktär 

Tabell 18. Sekundärstråk eller projekt av mer lokal karaktär, Kärna. 

Projekt Tid Beskrivning Kritiska 
beroenden 

Bakgrund till behov 

Reservoar Lycke 2023-
2026 

Ny vattenreservoar 
plus ledning till 
reservoaren 

Ny ledning till 
reservoaren 

Huvudstråk 1 
Överförings-
ledning Räfsal-
Bredsten 

Huvudstråk 3 
Överförings-
ledning 
Kungälvs 
sjukhus-
Hollandsgatan 

Kapacitetsbrist, ny reservoar 
om 2350 m3 som ersätter 
Kärna reservoar om 150 m3 

 

Konsekvenser om för området nödvändiga investeringar ej genomförs 

På grund av den ringa volymen i Kärnas nuvarande reservoar riskeras att reservoaren 
töms, särskilt om påkopplingar görs i vattennätet väster om Kärna inklusive Marstrand. 
Befolkningen i Kärna riskerar alltså att stå utan vatten under delar av dygnet.  

Figur 39. En av möjliga placeringar för ny reservoar Lycke. 
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4.4.2 Nordkroken 

Området Nordkroken saknar till stora delar kommunalt VA i dagsläget. Det utgörs av 
över 400 bostäder fördelat på områdena Kovikshamn, Sjöhåla, Tofta, Vedhall, 
Brunnefjäll och Åkerhög. 757 personer är folkbokförda inom området. 

Dagens förutsättningar 

Vattenförsörjning sker genom enskilda eller gemensamma brunnar. Vattenkvaliteten i 
området är generellt dålig och risken för saltvatteninträngning är stor enligt 
kommunens undersökningar, särskilt i de låglänta områdena närmast kusten. 

I området finns gemensamma avloppsanläggningar bestående av reningsverk eller 
markbäddar samt enskilda anläggningar. De naturgivna förutsättningarna för att lösa 
enskilda avlopp i området är dåliga. 

Huvudstråk 

Huvudstråken 1 (överföringsledning Räfsal-Bredsten) och 3 (överföringsledning 
Kungälvs sjukhus-Hollandsgatan) är förutsättningar för att VA-försörjningen ska 
kunna fungera tillfredsställande längre ut i kustzonerna. 

Sekundärstråk eller projekt av mer lokal karaktär 

Tabell 19. Sekundärstråk eller projekt av mer lokal karaktär, Nordkroken. 

Projekt Tid Beskrivning Kritiska 
beroenden 

Bakgrund till behov 

Reservoar 
Nordkroken 

- Ny lokal 
vattenreservoar  

Huvudstråk 1 
Överförings-
ledning Räfsal-
Bredsten 

Huvudstråk 3 
Överförings-
ledning 
Kungälvs 
sjukhus-
Hollandsgatan 

Försörja utbyggnadsområdet 
Nordkroken med vatten 
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Exploatering och utbyggnadsområden 

Tabell 20. Exploatering och utbyggnadsområden, Nordkroken. 

Projekt Tid Beskrivning Kritiska 
beroenden 

Bakgrund till behov 

Nordkroken 
Kovikshamn etapp 1 

2023-
2026 

Utbyggnad av lokalt 
ledningsnät  

Huvudstråk 1 
Överförings-
ledning Räfsal-
Bredsten 

Huvudstråk 3 
Överförings-
ledning 
Kungälvs 
sjukhus-
Hollandsgatan 

Utbyggnadsområde, utpekat i 
kommunens VA-
utbyggnadsplan 

 

Nordkroken 
kommande etapper 

2027-
2030 

Utbyggnad av lokalt 
ledningsnät 

Huvudstråk 1 
Överförings-
ledning Räfsal-
Bredsten 

Huvudstråk 3 
Överförings-
ledning 
Kungälvs 
sjukhus-
Hollandsgatan 

Utbyggnadsområde, utpekat i 
kommunens VA-
utbyggnadsplan 

 

Figur 40. Möjlig placering för framtida reservoar i Nordkroken. 
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Konsekvens om för området nödvändiga investeringar ej görs 

Situationen förblir som idag. Begär boende i område föreläggande från Länsstyrelsen 
kan det komma att bli aktuellt med ett sådant. 

4.5 Kommundel Marstrand-stråk 168  

I avsnittet presenteras de förutsättningar som finns samt de huvudstråk och projekt som 
påverkar Hålta, Tjuvkil, Marstrand & Koön. 

Befolkningsprognosen 2021-2025 förutspår en ökning om 440 personer eller 11 % för 
hela kommundel Marstrand-stråk 168. Områdets fortsatta utveckling påverkas i 
dagsläget av kapaciteten på både dricks- och spillvattennätet. 

4.5.1 Hålta 

I Hålta finns i dagsläget inget kommunalt VA. Området utgörs av ca. 100 hushåll och 
är utpekat i kommunens utbyggnadsplan. 

Dagens förutsättningar 

Vattenförsörjning sker genom enskilda brunnar, vilka enligt tidigare utredningar har 
relativt hög risk för saltvattenspåverkan och kapaciteten för vatten är mycket 
begränsad. Förutsättningarna för enskilda avlopp är dåliga. Avloppshantering sker idag 
genom gemensamhetsanläggningar och genom enskilda avlopp. 

Hålta skola kan idag inte ta emot fler elever på grund av begränsningar i 
brunnskapacitet. 

Figur 41. Nordkroken utbyggnadsområde. 
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Huvudstråk 

Huvudstråk 4, 1 och 3 (överföringsledning Kastellegården-Vävra, överföringsledning 
Räfsal-Bredsten och överföringsledning Kungälvs sjukhus-Hollandsgatan) är 
förutsättningar för att utbyggnad till Håltaområdet ska kunna ske. 

Exploatering och utbyggnadsområden 

Tabell 21. Exploatering och utbyggnadsområden, Hålta. 

Projekt Tid Beskrivning Kritiska 
beroenden 

Bakgrund till behov 

Vävra-Hålta etapp 1-
6 

2023-
2026 

Utbyggnad av lokalt 
VA-nät mellan 
Vävra-Hålta 

Huvudstråk 4 
Överförings-
ledning 
Kastellegården
-Vävra 

Huvudstråk 1 
Överförings-
ledning Räfsal-
Bredsten 

Huvudstråk 3 
Överföringsled
ning Kungälvs 
sjukhus-
Hollandsgatan 

Utbyggnadsområde, utpekat i 
kommunens VA-
utbyggnadsplan (dock ej 
hela) 
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Konsekvens om för området nödvändiga investeringar ej görs 

Situationen kommer förbli som idag med sämre förutsättningar för att kunna lösa 
dricks- och spillvattenhantering på egen hand. Fortsatta begränsningar kommer gälla 
för skolans förmåga att ta in nya elever. 
  

Figur 42. Utbyggnadsområde Hålta markerat i grönt. Den utbyggnad som är inplanerad kommer huvudsakligen göras norr 
om vägen. 
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4.5.2 Tjuvkil 

1090 personer var år 2021 folkbokförda i Tjuvkil, varav 107 endast har 
spillvattenförsörjning och 355 har minst spill- och dricksvattenförsörjning. Det finns 
också ett flertal enskilda VA-föreningar i Tjuvkil som antingen är anslutna till 
kommunens ledningsnät via avtal eller har egna anläggningar.  

Dagens förutsättningar 

Kommunen fick 2015 ett föreläggande från Länsstyrelsen om att bygga ut kommunalt 
VA till området Tofteberget och Äslingsvägen. Detta ska vara gjort innan 2022-12-31. 
Projektering av utbyggnad till det här området pågår.  

Utbyggnad av kommunalt VA i Tjuvkil kommer pågå under ett antal år framöver. Det 
äger rum en succesiv uppdatering av gällande fritidshusplaner i Tjuvkil, för att 
möjliggöra fler permanentboende i området ska bl.a. större byggnadsareor tillåtas. 
Kommunalt VA byggs ut för att vara i samklang med denna omvandling. Dessutom 
fortgår kommunens arbete med att överta enskilda VA-föreningar i Tjuvkil. 

Huvudstråk 

Huvudstråken 1 (överföringsledning Räfsal-Bredsten) och 3 (överföringsledning 
Kungälvs sjukhus-Hollandsgatan) är förutsättningar för att VA-försörjningen i såväl 
Kärna som längre ut i systemet ska fungera. För Tjuvkil är stråk 4 (överföringsledning 
Kastellegården-Vävra) och delar av huvudstråk 6 (överföringsledning Vävra-
Marstrand) en förutsättning för att fortsatt utbyggnad i Tjuvkil ska kunna ske, och även 
längre ut i systemet. 

Exploatering och utbyggnadsområden 

Tabell 22. Exploatering och utbyggnadsområden, Tjuvkil. 

Projekt Tid Beskrivning Kritiska 
beroenden 

Bakgrund till behov 

Tjuvkil etapp 2,4,9 2023-
2026 

Övertagande/ 
ombyggnation/ 
nybyggnation av 
lokala nät i Tjuvkil 

Huvudstråk 4 
Överförings-
ledning 
Kastellegården
-Vävra 

Huvudstråk 6 
Överförings-
ledning Vävra-
Marstrand 

Huvudstråk 1 
Överförings-
ledning Räfsal-
Bredsten 

Huvudstråk 3 
Överförings-
ledning 

Utbyggnadsområde, utpekat i 
kommunens VA-
utbyggnadsplan 

Föreläggande från 
Länsstyrelsen, ska lösa 
anslutning av fastigheter i 
Tofteberget/Äslingsvägen 
innan 2022-12-31 
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Kungälvs 
sjukhus-
Hollandsgatan 

Tjuvkil kommande 
etapper 

2027-
2030 

Övertagande/ 
ombyggnation/ 
nybyggnation av 
lokala nät i Tjuvkil 

Huvudstråk 4 
Överförings-
ledning 
Kastellegården
-Vävra 

Huvudstråk 6 
Överförings-
ledning Vävra-
Marstrand 

Huvudstråk 1 
Överförings-
ledning Räfsal-
Bredsten 

Huvudstråk 3 
Överförings-
ledning 
Kungälvs 
sjukhus-
Hollandsgatan 

Reservoar 
Lycke 

Utbyggnadsområde, utpekat i 
kommunens VA-
utbyggnadsplan 

 

Konsekvenser om för området nödvändiga investeringar ej genomförs 

Eftersom det finns ett flertal olika typer av projekt orsakade av olika typer av behov 
(övertagande av föreningar, omvandling av detaljplaner, föreläggande från 
Länsstyrelsen) blir konsekvenserna olika beroende på vad kommunen väljer att inte 
göra. Åtgärdas inte föreläggandet från Länsstyrelsen kommer kommunen sannolikt få 
ett nytt föreläggande om att bygga ut kommunalt VA till Tofteberget och Äslingsvägen, 
men den här gången kopplat till ett vite. Om huvudstråk 4 och 6 inte byggs kommer 
det inte att gå att fortsätta att utveckla Tjuvkil eller Marstrandsområdet. Byggs inte 
lokalnätet ut i Tjuvkil kommer det även fortsättningsvis att vara en svår situation med 
flertalet enskilda lösningar där fortsatt utveckling av områdena är svår att åstadkomma. 
  

Figur 43. Tjuvkil, Lökeberg, Kvarnekullen och Hålta utbyggnadsområde. Det område som är belagt med föreläggande i 
Tjuvkil är markerat i rött. 
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4.5.3 Marstrand & Koön m.fl. 

Marstrand och Koön hade år 2021 tillsammans 1334 folkbokförda invånare inom 
tätorten där samtliga har kommunalt VA. Öarna öster om Koön saknar kommunalt VA 
men det finns en del VA-föreningar.  

Norra Instön fick 2021 ett beslut om föreläggande för utbyggnad av kommunalt VA 
till området. Beslutet fastslår att vatten ska vara utbyggt till området senast 2030-12-
31 och spillvatten 2036-12-31. Området utgörs av ca 200 bostäder. Södra Instön har 
idag en förening som är avtalsansluten på vatten. 

Länsstyrelsen fattade 2014 beslut om att förelägga kommunen om utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp till Klöverön senast 2028-12-31. Området är idag 
avtalsanslutet till kommunalt VA. 

Dagens förutsättningar 

På Marstrandsön ligger Marstrands vattenverk och på Koön ligger Marstrands 
avloppsreningsverk. Marstrands ARV har under sommartid haft svårt med att följa sitt 
miljötillstånd. Länsstyrelsen är kritisk till ytterligare anslutningar innan belastningen 
tydligt ligger inom tillståndets gränser och därför har Länsstyrelsen i praktiken inte 
tillåtit några ytterligare anslutningar på Marstrand och Koön. Kommunen planerar att 
lägga ned Marstrands ARV och i stället pumpa spillvattnet till Ryaverket, något 
Länsstyrelsen och kommunen tvistar om då Länsstyrelsen hävdar att detta inte ryms 
inom Ryaverkets nuvarande tillstånd. Utfallet av tvisten kommer avgöra om 
kommunen kan lägga ner avloppsreningsverket och bygga överföringsledningar eller 
ej. 

Vattenförsörjningen är också begränsad av vattenkvaliteten i ytvattentäkterna på Koön, 
kapaciteten på vattenverket och kapaciteten i den befintliga ledning som går mellan 
fastlandet och Koön via Instön, samt de flaskhalsar som finns längre in i systemet. 

Huvudstråk 

Huvudstråk 4 (överföringsledning Kastellegården-Vävra), stråk 6 (överförings-ledning 
Vävra-Marstrand), stråk 1 (överföringsledning Räfsal-Bredsten) och 3 (över-
föringsledning Kungälvs sjukhus-Hollandsgatan) är en förutsättning för att VA-
försörjningen ut till Marstrand ska fungera. 
  



159/22 Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan - KS2022/1866-1 Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan : VA-resursplan

 

51 

 

Exploatering och utbyggnadsområden 

Tabell 23. Exploatering och utbyggnadsområden, Marstrand och Koön m.fl. 

Projekt Tid Beskrivning Kritiska 
beroenden 

Bakgrund till behov 

Norra Instön 2027-
2030 

Övertagande/ 
ombyggnation/ 
nybyggnation av 
lokala nät på Instön 

Huvudstråk 4 
Överförings-
ledning 
Kastellegården
-Vävra 

Huvudstråk 6 
Överförings-
ledning Vävra-
Marstrand 

Huvudstråk 1 
Överförings-
ledning Räfsal-
Bredsten 

Huvudstråk 3 
Överförings-
ledning 
Kungälvs 
sjukhus-
Hollandsgatan 

Reservoar 
Lycke 

Föreläggande från 
Länsstyrelsen, anslutning av 
området Norra Instön med 
dricksvatten innan 2030-12-
31 och spillvatten senast 
2036-12-31 samt Klöverön 
senast 2028-12-31 

Utbyggnadsområde, utpekat i 
kommunens VA-
utbyggnadsplan 

Exploatering, planprogram 
har pekat ut Instön som 
intressant för byggande av 
bostäder 

 

 

  

Figur 44. Instön och Klåverön utbyggnadsområden markerade i grönt, Instön och Klåverön föreläggandeområde markerat i 
rött. 
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Konsekvenser om för området nödvändiga investeringar ej genomförs 

Om huvudstråk 6 inte byggs ut från Vävra ut till Marstrand kommer det i praktiken 
fortsatt vara omöjligt att exploatera ytterligare på Marstrand, Koön och Instön. Detta 
gäller även huvudstråken 1 och 3 som innebär en förstärkning av ledningsnätet i mer 
centrala delar av kommunen samt huvudstråk 4 mellan Kastellegården och Vävra. 
Föreläggandet om att bygga ut kommunalt VA på norra Instön riskerar att kopplas till 
vite. 

4.6 Kommundel Diseröd 

I avsnittet presenteras de förutsättningar som finns samt de huvudstråk och projekt som 
påverkar Diseröd. 

Befolkningsprognosen 2021-2025 säger att befolkningen i kommundel Diseröd 
förmodas växa med 17 % eller 580 personer. Diseröds fortsatta utveckling påverkas av 
kapaciteten på Diseröds avloppsreningsverk. 

4.6.1 Diseröd 

I Diseröd tätort var år 2021 1455 personer folkbokförda, varav 1250 är folkbokförda 
inom verksamhetsområde för VA.  

Dagens förutsättningar 

Av de projekt som är inlagda i investeringsbudgeten just nu är det inte några som har 
direkt påverkan på Diseröd. På längre sikt ska Diseröds ARV läggas ner då verket är 
gammalt och den tekniska livslängden börjar närma sig sitt slut. Dessutom är 
avloppsreningsverkets utloppsledning belägen uppströms intaget till Kungälvs 
vattenverk. Kapaciteten på reningsverket beskrivs som full vilket gör att ytterligare 
utvecklig i Diseröd är svårt. Kapacitet för att ta emot spillvattnet från Diseröd bedöms 
inte finnas på Ryaverket förrän ombyggnationen av Ryaverket ska vara klart 2036. 

Huvudstråk 

De huvudstråk som är inlagda i investeringsprogrammet har ingen större påverkan på 
Diseröd. Snarare är det framtida, kommande huvudledningar (huvudstråk 7, framtida 
överföringsledningar Kungälvs vattenverk-Kungälv) för vidare spillvattentransport till 
Göteborg som är avgörande, så avloppsreningsverket i Diseröd kan läggas ner. 
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Exploatering och utbyggnadsområden 

Tabell 24. Exploatering och utbyggnadsområden, Diseröd. 

Projekt Tid Beskrivning Kritiska 
beroenden 

Bakgrund till behov 

Detaljplan 
Håffrekullen 

2021-
2025 

Ny detaljplan 
Håffrekullen  

 Exploateringsprojekt, 
nybyggnation 35 bostäder 

Konsekvenser om för området nödvändiga investeringar ej genomförs 

Situationen i Diseröd kommer fortsätta att se ut som i dagsläget i och med att inga 
investeringar är planerade. Ytterligare exploateringar inom Diseröd utöver de som 
redan pågår kommer inte bli aktuella och fortsatt utveckling i Diseröd behöver vänta 
på en lösning på avloppsfrågan. 

4.7 Kommunsamarbeten 

Kommunsamarbeten gällande pågående VA-försörjning sker idag med 
grannkommunerna Ale, Göteborg och Stenungsund. Andra pågående projekt finns 
inom exempelvis GR, som projekten HÅVAR och SVAR. 

Figur 45. Håffrekullen utbyggnadsområde markerat i grönt med ljus fyllnadsfärg. Håffrekullen detaljplan markerad i 
homogent grön. 



159/22 Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan - KS2022/1866-1 Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan : VA-resursplan

 

54 

 

Dagens förutsättningar 

Kungälvs kommun är i dagsläget leverantör av dricksvatten till Ale kommun. Ett nytt 
avtal håller på att tas fram om leverans på upp till 40 l/s till Ale.  

Ett avtal finns också med Stenungsunds kommun om att leverera 20 l/s från och med 
1/1 2024, med en leverans om 40 l/s på medellång sikt, d.v.s. ca 2050. Avtalet med 
Stenungsund är ännu inte underskrivet av båda kommunerna. 

Genom avtalen säkerställer Kungälv att samtliga kostnader för drift och 
kapitaltjänstkostnader tas ut av respektive kommun. Eventuella framtida avtal om nöd- 
och reservvattenförsörjning i omvänd riktning är något som bör utredas vidare. 

Dessutom är Kungälvs kommun beroende av Ryaverket för hantering av majoriteten 
av kommunens spillvattenflöden. Ryaverkets tillstånd dikterar möjligheterna för 
fortsatta nyanslutningar till kommunen. Nuvarande begränsningar i kapaciteten på 
GRYAAB förväntas bestå till 2036 då planerad ombyggnation av verket ska vara klart. 

Tabell 25. Kommunsamarbeten vattenleverans. 

Projekt Tid Beskrivning Kritiska 
beroenden 

Bakgrund till behov 

Överföringsledning 
Solberga-
Stenungsund 

2023-
2026 

Överföringsledning 
från Solberga till 
Stenungsunds 
kommun 

Huvudstråk 1 
Överförings-
ledning Räfsal-
Bredsten 

Huvudstråk 4 
Överförings-
ledning 
Kastellegården 
Vävra 

Huvudstråk 5 
Överförings-
ledning Vävra-
Solberga 

Kommunsamarbete, 
möjliggör försäljning av 
dricksvatten till 
Stenungsunds kommun 

Överföringsledning 
Kungälv-Ale 

2023-
2026 
pågår 

Ny 
överföringsledning + 
tryckstegringsstation 
från Dösebacka till 
Ale 

 Kommunsamarbete, 
möjliggör försäljning av 
dricksvatten till Ale kommun  
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Konsekvenser om nödvändiga investeringar ej genomförs 

Om huvudstråken 1, 4 och 5 inte byggs ut kan kommunen inte uppfylla sin del av KF 
beslutat avtal gentemot Stenungsund. 

Den nuvarande leveransen till Ale sker i dagsläget via en gammal ledning med 
begränsad kapacitet. Ny ledning säkerställer leverans som möjliggör större mängd 
dricksvatten än idag. 

Figur 46. Ungefärligt läge för överföringsledning till Stenungsund. 

Figur 47. Ungefärligt läge för överföringsledning till Ale. 
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5. Kommande behov  
Här listas behov som VA-verksamheten har identifierat på sikt, eller sådant som 
behöver fångas upp i kommande investeringsprogram. 

I kommande investeringsprogram: 

▪ Fortsatt förnyelse av ledningsnätet i enlighet med förnyelseplan, om vi ska 
kunna nå uppsatta mål om förnyelse av ledningsnät och även nå godkänd 
förnyelse enligt HBI (Hållbarhetsindex) och generationsmålet i Agenda 2030. 
De förnyelseprojekt som är av större karaktär hanteras som investeringsprojekt, 
de som är mindre av verksamhetsbudgeten. 

▪ Föreläggande angående Marstrands vattenverk och verkets slamhantering 
kommer kräva investeringar, av än så länge okänd storlek. 

▪ Fortsatt arbete med att reducera tillskottsvatten. För att minska mängden 
bräddningar och energiåtgång samt slippa dimensionera upp befintliga och 
kommande ledningar måste mängden tillskottsvatten på många ställen 
reduceras med 50 %. Större projekt hanteras som investeringsprojekt. 

▪ Fortsatt utbyggnad i Kovikshamn och Tjuvkil. En mer detaljerad planering för 
utbyggnadsetapperna under åren 2027-2030 ska tas fram. 

▪ Pumpstationskapaciteter på befintliga överföringsledningar, främst från Kärna 
och in mot Ytterby. I dagsläget finns flera flaskhalsar vilket leder till 
bräddningar. 

På längre sikt: 

▪ Fortsatt utbyggnad i enlighet med kommande VA-utbyggnadsplan. Planen ska 
revideras kommande år. 

▪ Översyn av status på samtliga reservoarer. De flesta är byggda under ungefär 
samma tidsperiod (1970-talet) och kommer kräva underhåll om de ska fortsätta 
vara i drift. 

▪ Nedläggning av Diseröds ARV, vilket medför större fortsatt 
utvecklingsmöjlighet i Diseröd. 
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 UTKAST 
 

  

SAMMANFATTNING LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2023-2026 
Lokalförsörjningsplanen presenterar planering från de tre sektorerna; Bildning och lärande, Trygghet och stöd samt 
Samhälle och utveckling. Sammanfattning av respektive sektors viktigaste planer och behov följer nedan. Från och 
med 2023 finns även koncernens lokalförsörjning redovisad i form av Kungälv Energi och Bokab. 
 

Bildning och lärande 
Under 2022 och 2023 förväntas tre förskolor bli klara, Nordtags förskola i augusti 2022, Tjuvskils förskola i början 
av 2023 och Fridhems förskola höstterminen 2023. Lokaliseringsstudie av nya förskolor i Ytterbyområdet pågår. 
Ny detaljplan för flexibel förskola/skola med idrottslösning på Koön planeras att starta under hösten 2022. 
Bevakning av behovet av nya förskoleplatser i centrum behövs i takt med byggnation av Nytorgsstaden och 
Kexstaden samt Åseberget. Om och tillbyggnad av centrala förskolor kan bidra till att lösa behovet av fler 
förskoleplatser när bostadsbyggnation sker.  
 
I centrum behöver möjligheten att bygga om och utveckla Sandbackaskolan ses över. I Kareby ska en ny 
skolbyggnad med sex klassrum stå färdig höstterminen 2024. I Ytterby behövs en utökning av kapaciteten för att 
ta emot elever för såväl F-6 som årskurs 7-9. En ombyggnation av Ytterbyskolan planeras stå klar till 2025. 
Möjligheten att utöka antal klasser på Kastellegårdsskolan undersöks. På Munkegärdeskolan (årskurs 7-9) har 
också planeringen för en ombyggnation startats för att säkerställa funktionen av befintliga lokaler samt möjlighet 
att ta emot fler elever. En utökning av kapaciteten behövs även på Thorildskolan (årskurs 7-9). Ombyggnation av 
Diseröds skola pågår i flera etapper. En ny fullstor idrottshall planeras stå färdig i Diseröd hösten 2024. Kärna skola 
har ett behov av om-och tillbyggnad av bland annat kök och matsal. Mark är anvisad för en ny fristående förskola 
är i Kärna. En inhyrd idrottshall i Kärna stod klar sommaren 2022. Den ska användas av både Kärna skola och 
Kärna Friskola samt föreningarna. För att möta behovet av att ta emot fler elever på gymnasiet och effektivare 
utnyttjande av lokalerna planeras en ombyggnation av Mimers Hus studiehallar 2023.  

 

Samhälle och utveckling 
Sektorn har behov av att säkerställa lokaler för VA-driftens och entreprenadenhetens verksamhet då de idag finns 
i lokaler som inte uppfyller verksamhetens behov och myndighetskrav. En ny lösning som även kan innehålla 
fastighetsdriftens lokaler utreds. Ny ridanläggning i Trankärr är under projektering. Projektet har övergått från ett 
kommunalt byggprojekt till att föreningen själva bygger anläggningen, delvis finansierat genom kommunalt 
investeringsbidrag för de delar som är för föreningsverksamhet/idrott. Anläggningen kommer att ersätta 
föreningens befintliga ridanläggning i Ytterby, där bostäder på sikt kommer byggas. En ny idrottshall i Kärna stod 
klar sommaren 2022. Den kommer att bidra till idrottsföreningarnas behov av mer bokningsbar hallyta. I Kode 
planeras byggnation av en idrottshall i samband med byggnation av skolan. Även i Diseröd planeras ny idrottshall 
i anslutning till Diserödskolan. Uppdraget om ett idrottscenter (hallarena) vid Ytterns idrottsplats pågår. Mycket stort 
behov finns av mer ishallsyta då föreningarna i Oasen inte får plats med sin verksamhet. Oasen som byggnad är 
också i mycket dåligt skick och stort investeringsbehov finns. Bandyn som bedrivs på Skarpe nord lider av svårighet 
att bedriva sin verksamhet under rådande klimatförhållande. Precis som i större delen av landet så finns behov av 
att kunna bedriva is-verksamheten inomhus. Kungälvs Simsällskap är en av det största idrottsföreningarna i 
kommunen och har också behov av mer tränings-och undervisningstider. Stort behov finns också av mer yta i 
idrottshallar för inomhussporter. Befintliga hallar är mycket hårt bokade och verksamheterna måste tacka nej till 
nya medlemmar på grund av brist på halltider. Några anläggningar kommer helt eller delvis att avvecklas och 
ersättas när hallarenan byggs. En planering pågår för de hallar och anläggningar som blir kvar när hallarenan 
byggs på Yttern (tex Munkegärdehallen, Skarpe Nords fotbollsanläggning, med flera). 

 

Trygghet och stöd 
Kommunen behöver fortsätta arbeta tillsammans med exploatörer och fastighetsägare som är villiga att hantera 
sociala frågor som en del av sitt hållbarhetsarbete. I samband med exploateringar av kommunal mark behöver 
frågor kring social hållbarhet arbetas in. Det kan handla om blandningen mellan hyresrätter och bostadsrätter, 
lägenheter för sociala ändamål, kommunens behov av bostäder med särskild service, trygghetsbostäder med 
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mera. För att hantera behovet av mer äldreomsorg byggs Solhaga ut med 22 nya lägenheter till 2023 och ett 
hyresavtal har beslutats med den externa byggherren Hemsö om ett nytt äldreboende i Kungälv om 90 platser till 
2025. Bedömningen att denna utökning av antal platser ska räcka bygger på att avtalet med 55 inhyrda lägenheter 
fortsätter att förlängas. I samband med att det nya äldreboendet byggs planerar verksamheten en avveckling av 
Båtsmansgärde. Exakt tidpunkt måste planeras utifrån det rådande behovet av platser. Inom bostad med särskild 
service finns uppdraget att ta hem ett antal köpta platser och ta hand om kön av personer som har fått gynnande 
beslut för gruppbostad/servicebostad. Fram till 2026 behövs två nya gruppboenden samt tre servicebostäder med 
ca åtta till tio platser per servicebostad. Ca 14 platser av dessa handlar om att ersätta servicebostäder som inte 
uppfyller brandkraven enligt Brandmyndigheten. I arbetet med att hantera framtida behov av bostäder med särskild 
service behöver kommunen kontinuerligt arbeta in nya lösningar kommande exploatering. 
 

Kungälv Energi och Bokab 
Bolagen och kommunen skall gemensamt säkerställa att bolagens affärsplan, budget, investeringsplan och 
likviditetsplan samordnas med kommunens budgetprocess. 
 

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR 
Nedanstående punkter redovisar några grundläggande förutsättningar för lokalförsörjningsarbetet: 
 
 

• Lagstiftning 
▪ Boverkets byggregler 
▪ Skollagen 
▪ Socialtjänstlagen 
▪ Plan- och bygglagen 
▪ Miljöbalken 
▪ Arbetsmiljölagen 

• Politiska beslut och uppdrag 
▪ Politiska styrdokument 
▪ Politiska mål 
▪ Fyrstegsprincipen. 
▪ Agenda 2030 
▪ Översiktsplanen 
▪ Bostadsförsörjningsprogrammet 

• Budget i balans 
▪ Långsiktig ekonomistyrning 
▪ Fokus effektiv driftkostnad 

 
 

Kommunal service och lokalförsörjning i samhällsplaneringen 

Planeringsprocessen 
Det är viktigt att alla sektorerna deltar i det övergripande strategiska lokalförsörjningsarbetet kopplat till 
samhällsplaneringen för att komplettera med behov och öka kunskapen om sektorernas planering. Förvaltningen i 
sin helhet behöver bidra för att ge en heltäckande planering för kommunal service och lokalförsörjningen kopplat 
till samhällsplaneringen. 

Trafik vid kommunala anläggningar 
I kommunens Översiktsplan 2010 och Trafikplan 2017 är målet att fler resor ska ske på ett hållbart sätt och i Agenda 
2030s mål nr 11, Hållbara städer. Att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
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hållbara. Oberoende vilken typ av anläggning så alstrar den trafik i någon form. Det är därför viktigt att tidigt planera 
för attraktiva och säkra stråk för gång- och cykeltrafikanter, tydliga gång- och cykelstråk som ansluter befintliga 
gång- och cykelstråk utanför kvartersmark/ detaljplan samt skapa bra anslutningsstråk till närliggande hållplatser 
från berörd anläggning. Kopplingar till skolskjutsanläggning inom eller utanför kvartersmarken bör också hanteras. 
 
Trafikalstringen är lite olika beroende på vilken typ av anläggning det rör sig om. Förskola har högst alstring av 
trafik och vid F-6-skola är alstringen något lägre i o m en mixa av skolskjuts och bil. Medan högstadiet och 
gymnasiet är alstringen lägst i och med att eleverna tar själva dit eller åker skolskjuts eller kollektivtrafik.  
Utformningen vid skolor bör utformas på ett trafiksäkert sätt för barn och elever ska kunna ta sig på egen hand till 
skolan. Vid äldreboende är det viktigt att gångstråk är tydliga för att boende ska kunna promenera inom och utanför 
boendeområdet. I tidigt skede ska möjliggöras för att sophantering och leveranser till/ från anläggningen blir 
yteffektiva till förmån för friytor. Parkering för en anläggning ska ske enligt aktuell P-norm och planeras för 
samnyttjande vid anläggningar som ligger i centrumlägen. 

Utemiljöer  
I plan- och bygglagen finns det krav och rekommendationer på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för 

lek och utevistelse vid bostäder, skolor, förskolor, fritidshem och liknande. Behovet av lämpliga platser för lek 

uttrycks även som ett allmänt intresse. 

Det finns flera olika nationella styrdokument som påverkar barns och ungas utemiljö generellt och särskilt 

skolgårdar och förskolegårdar. Plan- och bygglagen, PBL, är dock den enda lagstiftning som ställer ett uttalat krav 

på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse vid bostäder, skolor, förskolor, fritidshem 

och liknande. 

Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, 

förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor 

friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och 

parkering ska man i första hand ordna friyta. 

Behovet av lämpliga platser för lek och utevistelse är också ett allmänt intresse som vid planläggning ska 

tillgodoses inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse. Samma krav ställs på 

möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service som exempelvis skola och förskola. 

Det är kommunen som har ansvar för planläggning och bygglovsprövning enligt PBL och som avgör vad som är 

tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse. För att förtydliga PBL-paragrafens innebörd vid skolor, förskolor 

och fritidshem har Boverket tagit fram allmänna råd, BFS2015:1 FRI. 

Klimatanpassningar i kommunala lokaler och anläggningar 
”Ansvaret för skydd av egendom ligger i första hand på egendomens ägare. Det ger en drivkraft att undvika 

byggande på riskfyllda områden och att jobba förebyggande. Det gäller alla fastighetsägare och såväl enskilda 

personer och företag som lokala och statliga myndigheter.” ur Regeringens proposition 2017/18:163 

Många av kommunens lokaler och verksamheter kan komma att påverkas när klimatet förändras. Som 

fastighetsägare behöver kommunen arbeta med förebyggande åtgärder för både byggnader och 

verksamhetsutövare i lokalerna genom att: 

• Bygga rätt från början. 

• Kartlägga och arbeta systematiskt med klimatanpassning. 

• Ha som regel att identifiera och genomföra klimatanpassningsåtgärder vid renovering, underhåll, 

energieffektivisering och ombyggnation. 
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En god planering vid nybyggnation och anpassningar vid ombyggnationer och underhåll av befintliga byggnader 

bidrar till åtgärder som skyddar kommunal egendom och kommunal verksamhet mot framtida hot som till 

exempel översvämning, värme, storm samt ras och skred.  

 
 

Befolkningsprognos 
Kommunen tar årligen fram en befolkningsprognos, med syfte att utgöra underlag för behovsbedömningar inom 
verksamheten och utgöra underlag för budget. Prognosen baseras på kommunnivå på den befintliga befolkningen 
i kommunen samt på de byggplaner som kommunen har för prognosperioden. En prognos görs alltid utifrån den 
verklighet och den kunskap som finns vid just det tillfället när prognosen tas fram. Även om prognosen utifrån 
kunskap om demografiska, sociala, ekonomiska, politiska och andra förhållanden försöker förutse fruktsamhet, 
dödsfall, in- och utflyttningar de närmaste åren så finns det alltid ett visst inslag av osäkerhet i dessa antaganden.   
Tabellen nedan visar befolkningsprognos per åldersklass till och med år 2030. 
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Bedömning av lokalkapacitet 
Nedan synliggörs parametrar som påverkar när lokalkapaciteten i en verksamhet bedöms. Bedömning av 

lokalkapaciteten är en viktig faktor vid tillämpningen av fyrstegsprincipen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Mål och riktlinjer

•Planbestämmelser

•Ramprogram

•Marktillgång

•Ekonomi

•Socialtjänstlag

•Lag om LSS

•Skollag

•Läroplan

•Arbetsmiljölagstiftning

•Plan-och bygglagen

•Boverkets byggregler

•Organisation

•Schemaläggning

•Pedagogik

•Timplan

•Behov hos 
elever/brukare 

•Lokalbestånd

•Lokalfunktioner

• Inomhusmiljö

•Utomhusmiljö

•Lokalisering

•Brandkrav

•Ventilationskapacitet
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förutsättningar

Verksamhetens 
förutsättningar

Kommunala 
förutsättningar

Lagar och 
myndighetskrav
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SEKTOR BILDNING OCH LÄRANDE 
Sektor bildning och lärande är uppdelade i följande områden: 

 

• Förskola och pedagogisk omsorg 

• Grundskola och grundsärskola årskurs F-6 

• Grundskola och grundsärskola årskurs 7–9 

• Gymnasium och gymnasiesärskolan 

• Kultur och bibliotek 

• Kompetenscentrum 
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Bakgrund 

Sektorns planering utgår från befolkningsprognosen och lokalbeståndet i förhållande till fyrstegsprincipen. 
Principen gör gällande att sektorn ska arbeta med lokalplanering enligt följande prioriteringsordning: 
 

1. Tänk om kring organisationen för att effektivisera lokalanvändningen 
2. Optimera användning av befintligt lokalbestånd 
3. Bygg om/till befintliga lokaler för att möta behov  
4. Bygg nytt om föregående tre steg är ordentligt utförda och behov fortfarande kvarstår 

 
Befolkningsprognoser per skolområde bör behandlas med försiktighet. Möjligheten att önska skola, 
specialiseringar och profiler samt flexibla pendlingsmönster medför mobilitet i alla åldersgrupper från förskola till 
gymnasium. Byggande i gränser mellan olika skolområden som till exempel Tjuvkil, Ullstorp eller Rörtången är 
svåra att följa i prognoser. Uppföljning sker kontinuerligt av faktiskt antal folkbokförda barn och elever för att möta 
tillkommande akuta behov. 
 
Externa faktorer som kan påverka sektorns behov av lokaler är till exempel förändrad lagstiftning, ändringar i 
styrdokument, större generationsskiften och hastigt förändrad befolkningsstruktur i serviceorter. 

 
Grundskolans lokaler omfattar verksamhet för grundskola och fritidshem. Analysen och behoven i serviceorterna 
bygger på befintlig grundskoleorganisation med grundskolor för årskurserna F-6 i serviceorterna och tre centralt 
placerade högstadieskolor för årskurser 7–9 i Kungälv-Ytterbyområdet. Nyckeltal som inriktningsvärde vid 
nybyggnation är 10 m² per elev i förskolan och per elev i grundskolan gällande bruksarea exklusive idrottshall. 
Inriktning för utomhusyta vid nybyggnation eller större om- och tillbyggnader bedöms från fall till fall men kan 
landa någonstans i spannet 25–35 m² för förskola och årskurser F-3, cirka 20-30 m² för årskurser 4–6 och 10-30 
m² för årskurser 7–9. Nyckeltalen bedöms med utgångspunkt i Boverkets och andra kommuners rådande 
riktlinjer i kombination med förvaltningens långsiktiga strategiska planering. 

 
 
Beläggningsgrad och rimligt kapacitetsutnyttjande 
Efterfrågan av platser i förskolan och skolan styrs av vårdnadshavarens önskemål, vilket gör det svårt att på lång 
sikt prognosticera för hur kapacitetsnyttjandet exakt kommer att se ut. Efterfrågan på platser i en skola kan 
påverkas av skolans geografiska lokalisering, pedagogiska utformning, skolresultat och anseende. Det är inte att 
rekommendera 100 % beläggningsgrad i en tillväxtkommun varje läsår för varje klass, skola eller förskola då viss 
flexibilitet, med anledning av hur kommunen växer över året behövs för att ta emot inflyttande elever och barn.  
 
En nybyggd skola beläggs successivt efterhand som elever flyttar in till området. Mål som trygghet och studiero 
är också sådana riktlinjer från kommunen som påverkar hur stor andel kapacitetsbeläggning av grundskolorna 
som staden kan ha. Genom omvärldsbevakning av kapacitetsutredningar framgår att en rimlig nyttjandegrad över 
årets alla disponibla timmar ligger på 60% för teoretiska salar och 90 % för specialsalar. Utredningar i andra 
kommuner indikerar att en beläggningsgrad på mellan 66–80 % kan anses vara rimligt. I denna 
lokalförsörjningsplan har analysen över beläggningsgraden endast tagit hänsyn till antalet klassrum i relation till 
antalet klasser. Det vill säga inte hur många timmar en sal är disponibel. Det antas att salen är disponibel under 
hela verksamhetstiden. Det innebär att schematekniska upplägg, där en klass är i en specialsal och friställer ett 
klassrum kan i teorin ge en ökad kapacitet för fler klasser och därigenom lägre beläggningsgrad. För att 
organisationen ska kunna ta emot denna teoretiska extra kapacitet krävs ofta fler resurser än de rent 
lokalmässiga. 
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Förskola sammanfattning 

Beräkningar av antal förskolebarn är beroende av om prognosen skattar det framtida barnafödandet och 
inflyttandet rätt. Behovet av förskoleplatser bygger på befolkningsprognosen för hela kommunen samt för de 
enskilda statistikområdena. Antal barn i åldrarna 1–5 år ökar under såväl prognos- som utblicksperioden. 
Lokalkapaciteten behöver öka kontinuerligt när kommunen växer. Den totala folkökningen i kommunen under 
prognosperioden beror dels på utvecklingen i det befintliga bostadsbeståndet, dels på bostadsbyggandets 
omfattning framåt. Behovet av antalet förskoleplatser påverkas av om, när och hur de byggplaner som finns 
realiseras samt om större generationsväxlingar sker i befintliga områden. 
 
Antal placerade barn i förskolorna varierar under året. I maj brukar antal placeringar vara som störst, för att på 
hösten ofta vara lägre. För uppfylla lagkraven på antal förskoleplatser under hela året finns ett behov av viss 
överkapacitet under höst och vinter. Arbetet med att matcha antal platser med antal placeringar innebär 
utmaningen att ha tillräckligt många platser i maj för att uppfylla lagkrav, men inte för många på hösten, för att 
budget ska hållas i god balans. Sektorn följer kontinuerligt upp efterfrågan och tillgången på platser i förhållande 
till befolkningsutvecklingen. 
 
Antalet kommunala förskoleplatser i centralorten behöver möta en högre andel av den totala folkbokförda 
åldersgruppen än i övriga serviceorter eftersom de fungerar som en buffert för hela kommunen. När till exempel 
Kärna inte kan ta emot alla barn får de ofta en placering i Ytterby, vilket i sin tur leder till ökad efterfrågan av platser 
i Ytterby som i sin tur leder till ökad efterfrågan av platser i centrala Kungälv.  
 
Vid nybyggnation organiseras idag förskolebarn utifrån hemvister i stället för avdelningar. Den nuvarande nivån 
enligt det gamla organisationssättet är cirka 18 barn per avdelning i genomsnitt över året. De viktiga nyckeltalen 
att bevaka är lokalyta per barn, lokalkostnad per barn och personaltäthet, ur likvärdighets-, kvalitets- och 
effektivitetsperspektiv. Marginaler och reservkapacitet för förskolelokaler bedöms i nuläget som låga. 
 
Antal inskrivna barn och platser 
 

Regi Barn 9/3-21 Platser Barn 31/3-22 Platser 

Kommunala förskolor 2021 2070 2063 2062 

Fristående förskolor 516 - 574 - 

 
Karta 1. Förskolornas geografiska lokalisering. Gröna symboler är kommunala, turkos är fristående. 
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Grundskola F-6 Sammanfattning 

Antal elever 6–12 år väntas öka under perioden. I vissa områden kan ökningar av elevantalet kräva stora 
investeringar eller förändrad organisation. Inom prognosperioden finns behov av nya eller anpassade lokaler för 
grundskolorna i Kode, Diseröd, Kärna, centrala Kungälv, Ytterby, Munkegärde och Kareby. Fristående skolor 
finns i centrala Kungälv, Kärna och Kareby. Senaste åren har cirka 11–12 procent av kommunens elever varit 
inskrivna på fristående grundskolor. 
 
 
Skolenheternas storlek 
För att skapa en effektiv organisation som ökar elevernas förutsättningar att nå målen har kommunfullmäktige 
beslutat (KS2016/1043) att framtida planering av grundskolor ska: 

• eftersträva minst 300 elever per grundskola.  

• ska samordnas med förskola om det är färre än 300 elever.  

• eftersträva en allsidig social sammansättning. Skolans storlek och geografiska avstånd ska bedömas 
med hänsyn till elevernas ålder. Yngre elever ska ha närmare till skolan. 

• organiserar årskurser i närliggande åldrar med max två stadier. Byggnationerna ska vara flexibel med 
hänsyn till de demografiska förutsättningarna. 

 
 
På nationell nivå framgår att större skolenheter har generellt lägre kostnad per elev. Tabellen nedan visar att det 
finns korrelation mellan lokalkostnaderna per elev i relation till elevantalet. Samtidigt har SKR i en stor studie från 
2018 visat att studieresultaten för eleverna inte signifikant påverkas av storleken på skolan. 
 

 
 
För att få räknas som en skolenhet bör skolbyggnader ligga i direkt närhet till varandra. Om skolbyggnader ligger 
en bit eller långt ifrån varandra kan de exempelvis ingå i ett rektorsområde, men inte räknas som en enhet. 
I skolenheten ingår också verksamhet som är knuten till enheten men som inte bedrivs i någon skolbyggnad. 
Enligt förarbetena måste byggnaderna ligga någorlunda nära varandra och höra ihop på ett naturligt sätt för att 
de ska anses tillhöra samma förskole- eller skolenhet. Verksamhet som inte bedrivs i förskolans eller skolans 
byggnader men som ändå ingår i förskole- eller skolenheten kan till exempel vara skolgårdar eller idrottsplatser i 
nära anslutning till byggnaderna. I begreppet skolenhet ingår även fritidshem som anordnas vid skolan 
 
Jämförelse mellan grundskolor i kommunen 
Grundskolor kan vara någorlunda jämförbara med varandra när det gäller lokaleffektivitet, med vissa undantag, 
bland annat geografisk placering, ålder på byggnad och utfall i det fria skolvalet. Lokalhyrorna per kvadratmeter 
och elev varierar över kommunen, i vissa fall beroende på att lokalen är externt inhyrd och i andra fall på 
investeringar. En annan förklaring till hög lokalkostnad per elev är att skolan har få elever per kvadratmeter, 
antingen på grund av lägre efterfrågan i området (exempelvis Marstrand) eller som en följd av lokalernas 
utformning (stora korridorer och torgytor).  
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Karta 2. Grundskolor.  Gröna symboliserar kommunala, turkosa fristående. Tre av de kommunala skolorna är i 7-9 skolor. Samtliga 
fristående är F-9-skolor. 

 
 
Karta 3. Grundsärskolor. Blå är kommunala, rosa är fristående. 
Karta3. Grundsärskolor (from 2023 Anpassad grundskola) Blå är kommunala, rosa fristående.  
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Förskola, grundskola F-6 och grundsärskola F-6 

Centrum 

 
Förskola 
Förskolorna i centralorten Kungälv fungerar som buffert för hela kommunen. I dagsläget kan till exempel Kärna inte 
ta emot alla barn i området, vilket innebär många i stället erbjuds en placering i Ytterby som i sin tur får en ökad 
efterfrågan av platser i centrala Kungälv.   
 
Några förskolebyggnader är gamla och har ett omfattande underhållsbehov. Bostadsbyggandet av nya bostäder i 
Kungälv sker kontinuerligt. Antalet kommunala förskoleplatser i centralorten behöver möta en högre andel av den 
totala folkbokförda åldersgruppen än i övriga serviceorter.  Det innebär att behov av förskoleplatser måste bevakas 
och omprövas beroende på hur byggplaner realiseras. 

 

Förskola Antal barn 22/3 Platser  m²/barn Kr/m² 

Blåmesen förskola 71 72 9 1146 

Fridhems förskola 90 90 17 1339 

Fridhemskullens förskola 53 54 18 1186 

Iskällan förskola 114 128 8 1367 

Kongahälla fsk 54 54 12 2058 

Rödhakens förskola 90 90 9 970 

Solängen 91 90 11 1463 

Ängsblomman förskola 36 36 10 1170 

 
 
2023–2026 

• Fridhems nya förskola: cirka 144 platser planeras stå klar till ht 2023. 

• Fridhemskullens förskola behöver renoveras och för att klara en evakuering krävs att renoveringen 
startar när Fridhems nya förskola är på plats. Under renoveringen skulle Fridhemskullens förskola kunna 
vara i Fridhems nya förskola till följd av utökat antal platser på Fridhems nya förskola.  

• Utveckla området med Solängens och Ängsblommans förskolor för att öka kapaciteten i centrala 
Kungälv. Utreda möjligheten att ersätta Ängsblommans förskola med en större byggnad.  

• Se över Blåmesens förskola och Rödhakens förskola utifrån fastighetsteknikstatus och detaljplan. 
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2027 och framåt 

• Iskällans förskola planeras för ersättningsbyggnation 

• Bevakning av behov av förskola i byggnation i Mimersstaden, Nytorgsstaden och Kexstaden samt 
Åseberget. 

• Prognos utökning av antalet platser förskola 2027-2030, cirka 150 platser. 

• Ny förskola Kexstaden 108 platser. 

• Vidareutveckla Ängsblomman och Solängens förskola. 

• Vidareutveckling och permanentering av Fridhemskullens förskola. 

• Flexibel grundskola/förskola (Exakt när behovet uppstår beror på hur befintliga lokaler kan nyttjas och 
anpassas). 

• Blåmesen förskola utreds för tillbyggnad eller ersättningsbyggnation (tidigast 2030 och framåt.  
 

Faktorer 

• Planberedskap för identifierade behov (utan detaljplan förlängs genomförandet med ca 2 år). 

• Omfattande underhållsbehov på flera byggnader. Ombyggnad, tillbyggnad alternativt rivning. 

• Planerad grundskola bör byggas flexibelt för att kunna härbärgera även förskoleverksamhet. 

• Andra faktorer att beakta: flertal verksamheter bedrivs i moduler. Behöver på sikt hanteras. 
 
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs 

• Funktionen som buffert för resten av kommunen uteblir. 

• För behovstäckning i centralorten finns ingen buffert. Det innebär att om behoven inte täcks i rätt tid 
behöver befintliga lokaler byggas om eller modulbyggnader tillföras. 
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Bruksarea: 615 m2

Antal barn 22/3 71

Antal platser 22/3 72

Antal avdelningar 4

m²/barn 9

Betyg Lokalfunktion Mängd

3 Antal servering lunch 70

4 Kapacitet servering lunch 80

2

2

4

3

3

3

5

Totalt Betyg

29

Möjligheter Hot

Åtg. Inom år

Byggnad 3

Blåmesens förskola
Barn och lokaleffektivtet

Kapacitet per lokalfunktionByggnadsstatus (sämsta)

Funktion Åtg. inom år

VT2022

Ventilation 5

Värme 10

Sanitet 3

Grönområde i direkt anslutning till förskolan.

Styrkor Svagheter

Centralt läge. Bra brandskydd. Framförallt toaletter och el behöver ses över inom 3 år. 

El 3

Stomme 10

Fasad 5

Tak 5

Invändigt 5

Brandskydd 15
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Bruksarea: 961 m2

Antal barn 22/3 114

Antal platser 22/3 128

Antal avdelningar 5

m²/barn 8

Betyg Lokalfunktion Mängd

4 Antal servering lunch 95

4 Kapacitet servering lunch 100

2

2

3

2

3

3

5

Totalt Betyg

28

Möjligheter Hot

Ventilation 10

Värme 10

Iskällans förskola
Barn och lokaleffektivtet

Byggnadsstatus (sämsta) Kapacitet per lokalfunktion

Funktion Åtg. inom år

VT 2022

Stomme 5

Fasad 3

Sanitet 3

El 3

Brandskydd 15

Åtg. Inom år

Tak 5

Invändigt 5

Nybyggda moduler tillsammans med skolan samt bitvis 

ny skolgård. Bra brandskydd. 

Framförallt fasad, toaletter och el behöver ses över inom 3 år. 

Byggnad 3

Styrkor Svagheter
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Bruksarea: 980 m2

Antal barn 22/3 91

Antal platser 22/3 90

Antal avdelningar 5

m²/barn 11

Betyg Åtg. inom år Lokalfunktion Mängd

3 5 Antal servering lunch 75

5 15 Kapacitet servering lunch 80

3 5

4 10

3 5

3 5

3 5

3 5

5 15

Totalt Betyg Åtg. Inom år

32 5

Möjligheter Hot

Barn och lokaleffektivtet

Byggnadsstatus (sämsta) Kapacitet per lokalfunktion

Funktion

VT 2022

Sanitet

El

Ventilation

Värme

Solängens förskola

Brandskydd

Tak

Invändigt

Stomme

Fasad

Centralt läge. Bra brandskydd och värme. Närhet till 

Fontins naturreservat.

Inga stora åtgärder behövs inom 5 år. 

Byggnad

Styrkor Svagheter
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Bruksarea: 375 m2

Antal barn 22/3 36

Antal platser 22/3 36

Antal avdelningar 2

m²/barn 10

Betyg Lokalfunktion Mängd

5 Antal servering lunch 30

3 Kapacitet servering lunch 30

3

3

3

3

3

3

5

Totalt Betyg

31

Möjligheter Hot

Ventilation 15

Värme 5

Ängsblommans förskola
Barn och lokaleffektivtet

Byggnadsstatus (sämsta) Kapacitet per lokalfunktion

Funktion Åtg. inom år

VT2022

Stomme 5

Fasad 5

Sanitet 5

El 5

Brandskydd 15

Åtg. Inom år

Tak 5

Invändigt 5

Ligger ihop med Solängens förskola. Bra Ventilation 

och brandskydd. Inga stora åtgärder behövs inom 5 år. 

Närhet till Fontins naturreservat.

Samarbete med Solängens förskola vilket kan 

kompensera nackdelarna med en liten enhet och ge 

möjlighet till utbyte mellan förskolorna.

Liten förskola vilket ger ökad sårbarhet.

Byggnad 5

Styrkor Svagheter
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Grundskola F-6 

Av de två låg- och mellanstadieskolorna i centralorten har Övre Fontinskolan en hög nyttjandegrad sett till 
bruksarea, brandsäkerhetskrav, ventilation och antal toaletter. Sandbackaskolan har en relativt låg nyttjandegrad 
sett till liknande kriterier.  

Skolor VT 2022 Elever m²/elev kr/m² 

Övre Fontinskolan  358 11 754 

Sandbackaskolan 321 17 838 

Strandskolan (fristående) 227 i.u. i.u. 

Fredkulla (fristående) 103 i.u. i.u. 

Älvkullen (fristående) 116 i.u. i.u. 

 

2023–2026 

• Reinvesteringsbehov/underhållsbehov av Övre Fontinskolan. 

• Potentiell utbyggnad och lokalanpassningar av Sandbackaskolan för ökad effektivitet och säkring av 
mottagande av kommande elevvolym.  

• Överväg att arbeta in lokalisering av ny grundskola i centrum mot slutet av perioden. 
 

 
2027 och framåt 

• Eventuellt ny grundskola i eller nära centralort. 
 

 Faktorer 

• Fyrstegsprincipen 

• Reinvesteringsbehov/underhåll av lokalerna samordnas om möjligt med lokalanpassningar 

• Social översiktsplan 
 

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs 
Alternativ till att bygga en ny skola för årskurser F-6 är att utnyttja Sandbackaskolans och Thorildskolans lokaler 
effektivare. I dagsläget finns det möjlighet att utöka med några klasser på skolorna och för ytterligare 
kapacitetsökning behövs fler toaletter. I samband med eventuell elevökning bevakas vad centrala funktioner klarar 
på varje skola (måltid, slöjd, idrott, hemkunskap). Exakt om eller när behovet av en ny skola i centralorten uppstår 
analyseras löpande i planeringsarbetet. 
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Bruksarea: 4057 m2 inkl. idrott

Hösttermin 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Elever 354 357 358 370 377 396

Årskurser 7 7 7 7 7 7

Paralleller 2 2 2 2 2 2

Klasser 14 14 14 14 14 14

Klasstorlek 25 25 26 26 27 28

m²/elev 11 11 11 11 11 10

Lokalfunktion Antal Betyg

Klassrum 17 3

Grupprum 9 4

Bild 0 3

Hemkunskap 0 2

Idrott 1 4

Musik 1 1

NO 0 3

Trä/metall 1 1

Textil 1 4

Lokalfunktion Mängd Elevkapacitet Totalt Betyg

Matsal max pers. 120 360 25

Kök max port. 360 360

Elevtoaletter 25 425

Möjligheter Hot

Funktion Åtg. inom år

Övre Fontinskolan
Elevprognos & lokaleffektivitet

Kapacitet per lokalfunktion Byggnadsstatus (sämsta hus)

Ventilation 10

Värme -

Sanitet 10

El 5

Stomme -

Fasad 2

Tak 10

Invändigt 2

Brandskydd -

Centralt placerad skola med närhet till Fontins 

naturreservat.

Svårt att bygga om skolan och utöka kapaciteten. 

Åtg. Inom år

Byggnad 2

Styrkor Svagheter

Många toaletter. Matsal är rymligare efter kökets 

ombyggnad.

Byggnadsstatus invändigt och fasad i dåligt skick. Åtgärder 

behövs inom två år.



159/22 Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan - KS2022/1866-1 Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan : Lokalförsörjningsplan_2023_2026

24 

 UTKAST 
 

  

 
 
 

Bruksarea: 5104 m2 inkl. idrott

Hösttermin 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Elever 368 374 376 388 395 415

Årskurser 7 7 7 7 7 7

Paralleller 2,3 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6

Klasser 16 17 18 18 18 18

Klasstorlek 23 22 21 22 22 23

m²/elev 13,9 13,6 13,6 13,2 12,9 12,3

Lokalfunktion Antal Betyg

Klassrum 17 2

Grupprum 9 2

Bild 0 4

Hemkunskap 0 2

Idrott 2 En delbar hall 4

Musik 1 2

NO 0 3

Trä/metall 1 2

Textil 1 4

Lokalfunktion Mängd Elevkapacitet Totalt Betyg

Matsal max pers. 150 450 25

Kök max port. Mottagningskök

Elevtoaletter 25 425

Möjligheter Hot
Ljusgårdar skulle kunna utnyttjas mer via delvis 

inbyggnad. Befolkningsökning i centrum kan gynna 

skolans elevvolym.

Åtg. Inom år

Byggnad 5

Styrkor Svagheter

Gott om bruksarea per elev för att hantera 

prognosticerad volymökning. God kapacitet för kök och 

matsal. Centralt läge vilket ökar möjligheterna till 

samnyttjande av bl.a. idrottshall med t.ex. 

Thorildskolan.

Byggnadens status behöver ses över på flera håll inom 2-5 år, 

bl.a. invändigt.

Tak 10

Invändigt 5

Brandskydd -

El 5

Stomme -

Fasad 5

Ventilation 5

Värme 5

Sanitet -

Funktion Åtg. inom år

Sandbackaskolan
Elevprognos & lokaleffektivitet

Kapacitet per lokalfunktion Byggnadsstatus (sämsta)
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Munkegärdeområdet 

 

Förskola 
Bevakning av ett större generationsskifte i området behövs givet nuvarande bostadsbestånd och åldersstruktur. I 
dagsläget finns beredskap finns visst utrymme för ett ökat behov av förskoleplatser. Möjlig om- eller tillbyggnad 
av befintliga förskolor för ökad yteffektivitet bör undersökas. 

Förskola Antal barn 22/3 Platser m²/barn Kr/m² 

Björkängens förskola 109 108 11 1644 

Munkegärde förskola 73 72 10 1632 

Olseröds förskola 54 54 11 1298 

Ulvegärde förskola 35 36 13 1099 

 
2023–2026 

• Tillgången på antal förskoleplatser är något högre än efterfrågan av boende i närområdet, men 
Munkegärdeområdet kan tillfälligt hantera behov av ökat antal platser i framför allt Kareby, men även 
centrala Kungälv.  
 

2027 och framåt 

• Ny förskola med cirka 108 platser behöver tillföras i Ullstorp vid byggnation av bostäder i Dammbergen.  

• Tillbyggnad/ombyggnad Ulvegärde förskola för större och effektivare enhet. Den är ineffektivt liten idag. 
Förslag: tillbyggnad med ytterligare våningsplan. Tillbyggnad kräver ändring i detaljplanen, men 
kommunal mark finns. 

 
 
Faktorer 
Bevaka generationsväxling. Området Munkegärde, Olseröd, Ullstorp har genom åren haft mycket in och 
utflyttningar, det är populärt område för barnfamiljer att flytta till. 

• Planerade bostadsområden i Ullstorp/Dammbergen påverkar kraftigt behovet av förskoleplatser i 
Munkegärdeområdet. 
 

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs 

• Närhet till centrala Kungälv kan inte längre förväntas lösa behovet av förskoleplatser då samtliga 
förskolor vårtid är fullt utnyttjade. Om en ny förskola inte tillförs i tid behöver behovet av antalet 
förskoleplatser mötas upp av modulbyggnader.  
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Bruksarea: 1157 m2

Antal barn 22/3 109

Antal platser 22/3 108

Antal avdelningar 6

m²/barn 11

Betyg Lokalfunktion Mängd

4 Antal servering lunch 105

5 Kapacitet servering lunch 105

4

5

5

5

5

5

5

Totalt Betyg

43

Möjligheter Hot

Ventilation 10

Värme 15

Björkängens förskola
Barn och lokaleffektivtet

Byggnadsstatus (sämsta) Kapacitet per lokalfunktion

Funktion Åtg. inom år

VT2022

Stomme 15

Fasad 15

Sanitet 10

El 15

Brandskydd 15

Åtg. Inom år

Tak 15

Invändigt 15

Relativt nybyggd förskola i gott skick. 

Byggnad 10

Styrkor Svagheter
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Bruksarea: 725 m2

Antal barn 22/3 73

Antal platser 22/3 72

Antal avdelningar 4

m²/barn 10

Betyg Lokalfunktion Mängd

5 Antal servering lunch 85

5 Kapacitet servering lunch 120

4

5

4

5

5

5

5

Totalt Betyg

43

Möjligheter Hot

Munkegärde förskola
Barn och lokaleffektivtet

Byggnadsstatus (sämsta) Kapacitet per lokalfunktion

Funktion Åtg. inom år

VT2022

Sanitet 10

El 15

Ventilation 15

Värme 15

Stomme 10

Fasad 15

Brandskydd 15

Åtg. Inom år

Tak 15

Invändigt 15

Förskola som nyigen är renoverad och är i bra skick. 

Byggnad 10

Styrkor Svagheter
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Bruksarea: 576

Antal barn 22/3 54

Antal platser 22/3 54

Antal avdelningar 3

m²/barn 11

Betyg Åtg. inom år Lokalfunktion Mängd

4 10 Antal servering lunch 55

5 15 Kapacitet servering lunch 60

3 5

2 3

3 5

3 5

2 3

2 3

5 15

Totalt Betyg Åtg. Inom år

29 3

Möjligheter Hot

Ventilation

Värme

Olseröd förskola
Barn och lokaleffektivtet

Byggnadsstatus (sämsta) Kapacitet per lokalfunktion

Funktion

VT2022

Stomme

Fasad

Sanitet

El

Brandskydd

Tak

Invändigt

Förskola som har nära till skog och natur. Bra 

brandskydd och ventilation. 

El och tak behöver ses över inom 3 år. 

Byggnad

Styrkor Svagheter
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Bruksarea: 440 m2

Antal barn 22/3 35

Antal platser 22/3 36

Antal avdelningar 2

m²/barn 13

Betyg Lokalfunktion Mängd

5 Antal servering lunch 30

2 Kapacitet servering lunch 30

2

2

3

3

2

2

5

Totalt Betyg

26

Möjligheter Hot

Ventilation 15

Värme 3

Ulvegärde förskola
Barn och lokaleffektivtet

Byggnadsstatus (sämsta) Kapacitet per lokalfunktion

Funktion Åtg. inom år

VT2022

Stomme 5

Fasad 5

Sanitet 3

El 3

Brandskydd 15

Åtg. Inom år

Tak 3

Invändigt 3

Bra ventilation och brandskydd. Flera åtgärder behöver genomföras inom 3 år. 

Byggnad 3

Styrkor Svagheter
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Grundskola F-6 
 
I Munkegärdeområdet finns Munkegärdeskolan, årskurs 7-9, Kullens skola årskurs F-6, Klöverbackens skola 
årskurs F-2 och Olseröds skola 4-6. Klöverbackens skola är inhyrd och förvaltningen har fått i uppdrag att 
återkomma med förslag på optimal lösning för genomförande, volym, drift och placering. 
 

Skolor F-6 VT 22 Elever m²/elev kr/m² 

Kullen 334 12 453 

Olseröd (3–6)  167 12 1356 

Klöverbacken (F-2) 103 12 1931 

 
2023–2026 

• Flera skolenheter inom en begränsad geografiskt område. Utredning kring optimal lösning för 
genomförande, volym, drift och placering avseende den inhyrda lokalen för Klöverbackens skola.  
 

2027 och framåt 

•  Fortsatt behov av lokalanpassningar vid verksamhetsförändringar/beroende på elevkullar. 
 

Faktorer 

• Flexibelt nyttjande av lokalerna inom hela skolområdet. 
 
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs 

• Utebliven utredning av skolstrukturen riskerar att bli kostnadsdrivande. 
 
 
 

Klöverbackens skola Bruksarea: 1265 m2 exkl. idrott       

 

    
Elevprognos & lokaleffektivitet 

   Hösttermin 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

   Elever 78 79 86 93 98 98 

   Årskurser 3 3 3 3 3 3 

   Paralleller 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

   Klasser 3 4 4 4 4 4 

   Klasstorlek 26 20 22 23 25 24 

   m²/elev 16 16 15 14 13 13 

Kapacitet per lokalfunktion   Byggnadsstatus (sämsta) 

Lokalfunktion Antal Klasskapacitet     Funktion Betyg Åtg. inom år 

Klassrum 7 7     Ventilation     

Grupprum 7    Värme   

Bild 0    Sanitet   

Hemkunskap 0    El   
Idrott 0 (Munkegärdehallen)   Stömme    
Musik 0    Fasad   
NO 0    Tak   
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Trä/metall 0    Invändigt   
Textil 0    Brandskydd   

Lokalfunktion 0     Totalt   Betyg Åtg. Inom år 

Matsal max pers. 49 147     Byggnad Externt inhyrd 

Kök max port. Serveringskök      
  

  
Elevtoaletter i.u.          

Styrkor   Svagheter 
Plats för att ta emot fler elever. Fin utemiljö med närhet 

till skog. 

Inhyrd lokal, dyr per kvadratmeter, svår att anpassa av avtals- 

och hyresvärdsskäl. Ingen riktig matsal utan klassrum som 

gjorts om till matsal. Ingen idrottssal. Brister i ventilation i 

diskrummet, saknas golvbrunn i diskrummet, soprum ligger 

långt från kök och saknas omklädningsrum för 

målitdspersonalens personal. 

 

 

 

 

 

Möjligheter     Hot             
 

  Sjunkande elevantal jämfört med 2021.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Kullens skola Bruksarea: 4091 m2 exkl. idrott       

 

    
Elevprognos & lokaleffektivitet 

   Höstterminen 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

   Elever 327 303 300 295 293 300 

   Årskurser 7 7 7 7 7 7 

   Paralleller 2 2 2 2 2 2 

   Klasser 11 14 14 14 14 14 

   Klasstorlek 30 22 21 21 21 21 

   m²/elev 13 13 14 14 14 14 

Kapacitet per lokalfunktion Utfall Byggnadsstatus (sämsta) 

Lokalfunktion Antal      Funktion Betyg 
Åtg. inom 

år 

Klassrum 16 varav fyra klassrum för 20 elever Ventilation 4 - 

Grupprum 10    Värme 3 10 

Bild I klassrum    Sanitet 3 10 

Hemkunskap Munkegärde    El 3 10 

Idrott 2 Tillgång till delbar hall  Stomme 4 - 

Musik 1    Fasad 3 10 

NO I klassrum    Tak 2 5 
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Trä/metall Olseröd    Invändigt 3 10 

Textil Olseröd    Brandskydd 4 - 

Lokalfunktion Mängd Elevkapacitet    Totalt   Betyg 
Åtg. Inom 

år 

Matsal max pers. 133 532     Byggnad 29 5 

Kök max port. Mottagningskök      
  

  
Elevtoaletter 23 391         

Styrkor   Svagheter 
Att träningssärskolan flyttar från Kullens skola till 

Sandbackaskolan från och med ht-2022 skapar ett visst 

utrymme att ta emot fler elever.  

Taket kan behöva åtgärdas inom några år. Idrottshall en 

bit ifrån huvudbyggnad. Köket är trångt och svårjobbat. 

 

 

 

 

 

Möjligheter     Hot              

Avyttra eller ersätt modulbyggnad på skolgård för 

rymligare utemiljö och mer likvärdig lokalstandard. 

Sjunkande elevunderlag för låg- och mellanstadiet i 

området till och med 2026. 
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Bruksarea: 1931 m2 exkl. idrott

Vårterminen 2022 2023 224 225 226 227

Elever 161 146 145 133 126 131

Årskurser 4 4 4 4 4 4

Paralleller 2 2 2 2 2 2

Klasser 8 8 8 8 8 8

Klasstorlek 20 18 18 17 16 16

m²/elev 12 13 13 15 15 15

Lokalfunktion Antal Betyg

Klassrum 9 3

Grupprum 7 3

Bild 0 4

Hemkunskap 0 4

Idrott 1 4

Musik 1 3

NO 0 3

Trä/metall 1 3

Textil 1 4

Lokalfunktion Mängd Elevkapacitet Totalt Betyg

Matsal max pers. 98 294 31

Kök max port. 300-350 Mottagningskök

Elevtoaletter 10 170

Möjligheter Hot

Invändigt 10

Brandskydd -

Elever vid skolan skulle potentiellt kunna nyttja delar av 

utemiljö på Munkegärdeskolan som är under 

upprustning.

Sjunkande elevunderlag.

Åtg. Inom år

Byggnad 10

Styrkor Svagheter

Köket har hög kapacitet. Viss upprustning av utemiljön 

sker under 2022.

Munkegärdehallen Stomme -

Tak 10

Fasad 10

El -

Funktion Åtg. inom år

Olseröds skola
Elevprognos & lokaleffektivitet

Kapacitet per lokalfunktion Byggnadsstatus (sämsta)

Ventilation 10

Värme 10

Sanitet -
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Ytterby 

 

Förskola 
Barn från Ytterbyområdet hänvisas i viss grad till förskolor i centralorten Kungälv vilket skapar kedjeeffekter. För 
att minska belastningen på centrala Kungälv och ge bättre förutsättningar för hållbart resande för 
vårdnadshavare mellan arbete och hem behöver Ytterby på sikt bli självförsörjande när det gäller antal 
förskoleplatser. Nordtags förskola står klar ht-2022 och innebär en utökning med 180 platser. Prognosen när det 
gäller behovet av antal platser de kommande åren förväntas inte täckas av ny förskola i Nordtag. När nya 
bostadsområden planeras och projekteras behöver nya förskoleplatser tillföras i motsvarande takt.  

Förskola Antal barn 22/3 Platser m²/barn Kr/m² 

Björkås förskola 73 72 11 901 

Kastellegården förskola 109 108 11 1005 

Klockarbolet förskola 37 36 9 1130 

Sparråsskolans fsk 86 84 9 1881 

Ugglans förskola 55 54 13 803 

 
 
2023–2026 

• Ny förskola serviceort Ytterby behövs cirka 2025. 

• Lokaliseringsstudie är påbörjad vt-2022.  

• Nytt bostadsområde i västra Tunge planeras och där behövs en förskola med tillföras för minst 100 barn. 
I dagsläget äger kommunen inte någon mark i området, men möjlighet till inhyrning och friförskola finns.  

 
2027 och framåt 

• Kontinuerlig uppdatering av lokalbehov i takt med tillväxt.  

• Givet nuvarande befolkningsprognos behövs ytterligare en förskola med plats för minst 100 barn i 
området.  

 
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs 

• Ytterby behöver på sikt bli självförsörjande för att minska belastning på centrala Kungälv. Ett behov av 
modullösningar kan finnas om ingen permanent lösning kommer på plats. 
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Bruksarea: 795 m2

Antal barn 22/3 73

Antal platser 22/3 72

Antal avdelningar 4

m²/barn 11

Betyg Lokalfunktion Mängd

4 Antal servering lunch 60

2 Kapacitet servering lunch 75

1

3

3

2

4

2

4

Totalt Betyg

25

Möjligheter Hot

Björkås förskola
Barn och lokaleffektivtet

Byggnadsstatus (sämsta) Kapacitet per lokalfunktion

Funktion Åtg. inom år

VT2022

Sanitet 2

El 5

Ventilation 10

Värme 3

Stomme 5

Fasad 3

Brandskydd 10

Åtg. Inom år

Tak 10

Invändigt 3

Eget läge vid infarten till Björkås. Bra ventilation, tak och 

brandskydd. 

Toaletterna behöver ses över inom 2 år. 

Byggnad 2

Styrkor Svagheter
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Bruksarea: 1214 m2

Antal barn 22/3 109

Antal platser 22/3 108

Antal avdelningar 6

m²/barn 11

Betyg Lokalfunktion Mängd

4 Antal servering lunch 95

4 Kapacitet servering lunch 100

3

3

3

3

3

3

4

Totalt Betyg

30

Möjligheter Hot

Ventilation 10

Värme 10

Kastellegårdens förskola
Barn och lokaleffektivtet

Byggnadsstatus (sämsta) Kapacitet per lokalfunktion

Funktion Åtg. inom år

VT2022

Stomme 5

Fasad 5

Sanitet 5

El 5

Brandskydd 10

Åtg. Inom år

Tak 5

Invändigt 5

Centralt läge i Ytterby. Bra ventilation, värme och 

brandskydd. Inga stora åtgärder behövs inom 5 år. 

Byggnad 5

Styrkor Svagheter
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Bruksarea: 335 m2

Antal barn 22/3 37

Antal platser 22/3 36

Antal avdelningar 2

m²/barn 9

Betyg Lokalfunktion Mängd Mängd

4 Antal servering lunch 30

3 Kapacitet servering lunch 30

2

3

3

4

5

4

5

Totalt Betyg

33

Möjligheter Hot

Klockarebolets förskola
Barn och lokaleffektivtet

Byggnadsstatus (sämsta) Kapacitet per lokalfunktion

Funktion Åtg. inom år

VT2022

Sanitet 3

El 5

Ventilation 10

Värme 5

Stomme 5

Fasad 10

Brandskydd 15

Åtg. Inom år

Tak 15

Invändigt 10

Centralt läge i Ytterby. Bra tak och brandskydd. Toaletterna behöver ses över inom 3 år. 

Byggnad 3

Styrkor Svagheter
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Bruksarea: 719 m2

Antal barn 22/3 55

Antal platser 22/3 54

Antal avdelningar 3

m²/barn 13

Betyg Lokalfunktion Mängd

4 Antal servering lunch 45

2 Kapacitet servering lunch 50

2

3

2

3

2

2

4

Totalt Betyg

24

Möjligheter Hot

Ugglans förskola
Barn och lokaleffektivtet

Byggnadsstatus (sämsta) Kapacitet per lokalfunktion

Funktion Åtg. inom år

VT2022

Sanitet 3

El 5

Ventilation 10

Värme 3

Stomme 3

Fasad 5

Brandskydd 10

Åtg. Inom år

Tak 3

Invändigt 3

Bra ventilation och brandskydd. Flera åtgärder som behöver göras inom 3 år. 

Byggnad 3

Styrkor Svagheter
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Grundskola F-6 
Elevantalet prognosticeras öka kraftigt inom analysperioden. Kastellegårdsskolan har hårt ansatt bruksarea per 
elev och för få toaletter. Sparråsskolan klarar viss del av volymökningen i Ytterby, men behov av att utöka 
kapaciteten på Kastellegårdsskolan finns. Kastellegårdsskolan behöver öka sin kapacitet att ta emot elever med 
cirka 30 procent jämfört med idag. Betydligt fler elevtoaletter behövs. En större ombyggnation kräver ändringar i 
detaljplanen, men det finns yta för att tillfälligt kunna placera en modulbyggnad där skolan tidigare haft moduler.  
 

Skolor VT 22 Elever m²/elev kr/m² 

Kastellegården 545 754 828 

Sparrås (F-3)  225 18 1366 

  
2023–2026 

• Utökning av antal skolplatser i Ytterbyområdet, till exempel om- eller tillbyggnation Kastellegårdsskolan. 

• Fortsätta utökning och lokalanpassningar av Sparråsskolan för att den ska bli en F-6 skola ht-2026 för 
hantering av volymökning i västra delar av Kungälv.  

 
2027 och framåt 

• Utökning av antal skolplatser i Ytterbyområdet genom ny skola. 
 

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs  

• Modullösningar eller hänvisning till centralorten i den mån det finns lokalkapacitet där. 

 
 

Kastellegårdsskolan Bruksarea: 4402 m2 exkl. idrott       

 

    
Elevprognos & lokaleffektivitet 

   Hösttermin 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

   Elever 523 543 559 585 610 635 

   Årskurser 7 7 7 7 7 7 

   Paralleller 3 3 3 3 3 3 

   Klasser 20 22 22 23 24 25 

   Klasstorlek 26 25 25 25 25 25 

   m²/elev 8 8 8 8 7 7 

Kapacitet per lokalfunktion Utfall Byggnadsstatus (sämsta) 

Lokalfunktion Antal      Funktion Betyg Åtg. inom år 

Klassrum 21       Ventilation 3 10 

Grupprum 13    Värme 4 - 

Bild 0    Sanitet 4 - 

Hemkunskap 0    El 4 - 

Idrott 2    Stomme 4 - 

Musik 1    Fasad 3 10 

NO 0    Tak 2 5 

Trä/metall 1    Invändigt 3 10 

Textil 1    Brandskydd 1 2 

Lokalfunktion Mängd Elevkapacitet    Totalt   Betyg Åtg. Inom år 

Matsal max pers. 224 672       28 2 

Kök max port. Mottagningskök      
  

  
Elevtoaletter 29 435         
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Styrkor   Svagheter 
Lokaliserad nära Ytterbyskolan och extern idrottshall. 

Byggnad i relativt gott tekniskt skick med undantag för 

brandskyddet som ska åtgärdas. 

Trångt per kvadratmeter per elev, dock extern idrottshall. Antal 

elevtoaletter få.  

 

 

 

 

 

Möjligheter     Hot              

Fortsätta att dela med sig av elever till Sparrås. Göra om 

två-tre personaltoaletter till elevtoaletter. 

Befolkningsökning i Ytterby skapar tryck på bl.a. 

Kastellegårdsskolan att ta emot fler elever kommande år. 
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Bruksarea: 3100 m2 exkl. idrott

Hösttermin 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Elever 305 317 326 341 356 370

Årskurser 4 5 6 6 6 6

Paralleller 3,0 2,4 2 2 2 2

Klasser 12 12 12 12 12 12

Klasstorlek 25 26 27 28 30 31

m²/elev 10 10 10 9 9 8

Lokalfunktion Antal Betyg

Klassrum 13

Grupprum 5+6

Bild

Hemkunskap

Idrott 2 Delbar hall

Musik

NO

Trä/metall 1 Ej anpassad 4-6

Textil

Lokalfunktion Mängd Elevkapacitet Totalt Betyg

Matsal max pers. 110 330 0

Kök max port. 600 541 Leverar till Sparrås förskola

Elevtoaletter i.u.

Möjligheter Hot

Funktion Åtg. inom år

Sparråsskolan
Elevprognos & lokaleffektivitet

Kapacitet per lokalfunktion Byggnadsstatus (sämsta)

Ventilation

Värme

Sanitet

El

Stomme

Fasad

Tak

Invändigt

Brandskydd

Att på sikt göra Sparrås till en F-6 skola. 

Lokalanpassningar för att frigöra yta till fler klassrum. 

Idrottshall har haft vatteninträngingsproblem efter byggnation. 

Löpande säkerställning av funktion krävs. Stora klasser 2026-

2027.

Åtg. Inom år

Byggnad 0

Styrkor Svagheter
Gott om bruksarea per elev, inkluderande lärmiljöerna 

på entréplan i idrottsbyggnad. 

Utemiljö samsas med förskola, en utmaning som kan innebära ett 

antal fördelar och ett antal nackdelar.
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Diseröd 

 
Förskola 
För att på längre sikt möta planerat byggande i Tyfterområdet behöver mark öronmärkas för framtida byggnation 
av ytterligare förskolelokaler. Förskolekapaciteten i området svarar inte upp mot antal barn i förskoleålder. 
Förskolan i Diseröd har idag två förskoleklasser (tillhör grundskolan) i förskolans lokaler.  

Förskola Antal barn 22/3 Platser m²/barn Kr/m² 

Tyfter förskola 92 90 11 866 

Diseröds förskola 72 72 15 3219 

  
2023–2026 

• Diseröd förskola har idag två skolklasser. Befolkningsökningen visar att förskolan har behov av minst ett 
klassrum som skolan använder från och med läsåret 2023/2024.  

 
2027 och framåt 

• Bostadsbyggnation i Diseröd behöver mötas av nya förskoleplatser.  

• Möjligheten för en kommande generationsväxling i äldre bostadsområden behöver bevakas. Även en 
större generationsväxling på landsbygden behöver bevakas, exempelvis i Norrmannebo, Duvesjön och 
Häljeröd. Eventuellt ny förskola beroende på hur befolkningsutvecklingen ser ut.  

• Ombyggnation befintlig förskola Tyfter 

• Byggnation av ett större bostadsområde i Tyfter ger behov av en ny förskola.  
 

 
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs 
För att möta behovet av förskoleplatser de kommande åren behöver förskoleverksamheten få tillbaka sina lokaler 
som idag används av grundskolan.  
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Bruksarea: 1115 m2

Antal barn 22/3 72

Antal platser 22/3 72

Antal avdelningar 4

m²/barn 10

Betyg Åtg. inom år Lokalfunktion Mängd

5 15 Antal servering lunch 120

5 15 Kapacitet servering lunch 120

5 15

5 15

5 15

4 10

5 15

5 15

5 15

Totalt Betyg Åtg. Inom år

44 10

Möjligheter Hot

Ventilation

Värme

Diseröd förskola
Barn och lokaleffektivtet

Byggnadsstatus (sämsta) Kapacitet per lokalfunktion

Funktion

VT2022

Stomme

Fasad

Sanitet

El

Brandskydd

Tak

Invändigt

Relativt nybyggd förskola i gott skick. Behöver målas relativt snart. Sedumtaket behöver 

åtgärdas inom 3 år, men övrigt är taket i gott skick. 

Byggnad

Styrkor Svagheter
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Bruksarea: 1002 m2

Antal barn 22/3 92

Antal platser 22/3 90

Antal avdelningar 5

m²/barn 11

Betyg Åtg. inom år Lokalfunktion Mängd

1 2 Antal servering lunch 90

1 2 Kapacitet servering lunch 90

2 3

3 5

4 10

2 3

2 3

4 10

4 10

Totalt Betyg Åtg. Inom år

23 2

Möjligheter Hot

Barn och lokaleffektivtet

Byggnadsstatus (sämsta) Kapacitet per lokalfunktion

Funktion

VT2022

Sanitet

El

Ventilation

Värme

Tyfter förskola

Brandskydd

Tak

Invändigt

Stomme

Fasad

Bra stomme, invändigt och brandskydd. Mycket stort behov av förbättrad ventilation och värme. 

Även sanitet, fasad och tak behöver ses över kommande år. 

Byggnad

Styrkor Svagheter
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Grundskola F-6 
Diseröds skola är hårt belastad med många elever per lokalyta och centrala funktioner (idrottssal, matsal, kök) 
och en förhållandevis liten skolgård. Små förändringar i serviceortens utveckling kan leda till att centrala 
funktioner inte räcker till. För att hantera nuvarande elevunderlag samt prognostiserat elevunderlag pågår en 
ombyggnation och tillbyggnad av Diseröds skola. Ombyggnationen består av flera etapper och beräknas vara 
klart 2025. I byggnationen ingår bland annat ny matsal, ändamålsenliga och effektiva lokaler, utökning av 
skolgård, skapa bättre flöden och ny idrottshall. Inför 2023 beräknas elevantalet och antalet barn i förskola öka, 
vilket innebär att en tillfällig lösning behövs för att möta skolans och förskolans behov av lokaler under framförallt 
2023 och vt-2024. I idrottshallen planeras två studiesalar som från och med ht-2024 kommer att kunna utnyttjas 
av skolan för att de ska kunna flytta från förskolan lokaler. 

Skolor VT 22 Elever m²/elev kr/m² 

Diseröd 391 10 902 

 
2023–2026 

• Översyn och eventuellt enklare lokalanpassningar för att förskoleklass ska kunna flytta tillbaka till 
Diseröds skola från Diseröds förskola från och med ht-2023.  

• Tillbyggnad för att motsvara elevvolym. Ny matsal och kök, ny idrottshall och cirka sju nya klassrum. 

• Utökad och förbättrad skolgård. Moduler kan lämnas när planerad tillbyggnation är klar, vilket frigör flera 
hundra kvadratmeter friyta. 

 
2027 och framåt 

• Tillbyggnation nämnd ovan kan gällande sista etappen glida över i den här perioden. 
 

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs 

• Elever och barn som söker förskola och skola i området placeras på skolor i andra områden med relativt 
lång resväg. Eftersom närliggande områden också är hårt belastade går det inte att förutsätta att 
överkapaciteten kan tillgodose Diseröds behov. 
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Bruksarea: 3979 m2 inkl. idrott

Hösttermin 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Elever 377 393 384 396 402 407

Årskurser 7 7 7 7 7 7

Paralleller 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Klasser 16 17 17 17 17 17

Klasstorlek 24 23 23 23 24 24

m²/elev 10,6 10,1 10,4 10,0 9,9 9,8

Lokalfunktion Antal Betyg

Klassrum 16 2 stora rum fritids 2

Grupprum 13 4 små rum fritids 3

Bild 0 3

Hemkunskap 0 3

Idrott 1 4

Musik 1 4

NO 0 1

Trä/metall 1 3

Textil 1 4

Bibliotek 1

Lokalfunktion Mängd Elevkapacitet Totalt Betyg

Matsal max pers. 110 330 27

Kök max port. Mottagningskök

Elevtoaletter 32 480

Möjligheter Hot

Funktion Åtg. inom år

Diseröds skola
Elevprognos & lokaleffektivitet

Kapacitet per lokalfunktion Byggnadsstatus (sämsta)

Ventilation 5

Värme 10

Sanitet 10

El 10

Stomme -

Fasad -

Tak 2

Invändigt 10

Brandskydd -

Ombyggnation pågår i flera etapper.

Åtg. Inom år

Byggnad 2

Styrkor Svagheter

Många toaletter. Byggnadsstatus invändigt och fasad i dåligt skick. Idrottssal 

trång och sliten. Kökets kapacitet begränsad.
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Kode 

 
Förskola 
Givet nuvarande befolkningsprognos behövs inte någon utökning av antalet platser i förskolan. Ytterligare analys 
av behovet behöver göras i samband med arbetet med fördjupad översiktsplan.  
 

Förskola Antal barn 22/3 Platser m²/barn Kr/m² 

Bokens förskola (inhyrd) 18 18 13 1300 

Bräcke Förskola 107 108 10 1243 

Hede förskola 108 108 6 1124 

 
 
2023–2026 

• Bevaka behovet av inhyrda lokalavdelningen ”Boken” samt moduler på Hede förskola. 
 

2027 och framåt 

• Modulen på Hede avgår när ny permanent lösning finns i framtiden.  

• Utökningen av permanentboende och omvandlingar i kustzonen, exempelvis i Aröd, Rörtången och 
Ödsmålsmosse, behöver beaktas i planering. 

• Effekter av fördjupad översiktsplan (FÖP) Kode och eventuella kommande detaljplaner beaktas 

• Vid snabba förändringar i befolkningsprognosen och utökat behov av förskoleplatser kan behovet av 
förskoleplatser tillgodoses av moduler.  
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Bruksarea: 1026 m2

Antal barn 22/3 107

Antal platser 22/3 108

Antal avdelningar 6

m²/barn 10

Betyg Åtg. inom år Lokalfunktion Mängd

4 10 Antal servering lunch 100

4 10 Kapacitet servering lunch 100

3 5

4 10

4 10

4 10

3 5

3 5

4 10

Totalt Betyg Åtg. Inom år

33 5

Möjligheter Hot

Ventilation

Värme

Bräcke förskola
Barn och lokaleffektivtet

Byggnadsstatus (sämsta) Kapacitet per lokalfunktion

Funktion

VT2022

Stomme

Fasad

Sanitet

El

Brandskydd

Tak

Invändigt

Inga stora åtgärder behövs inom 5 år. Närheten till Kode 

skola och grönområde samt fotbollsplan. 

Trångt vid hämta och lämna.  

Byggnad

Styrkor Svagheter
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Hede förskola Bruksarea: 690 m2   

 

    
Barn och lokaleffektivtet 

   VT2022 

   

Antal barn 
22/3 

108   

   

Antal platser 
22/3 

108   

   

Antal 
avdelningar 

6   

   m²/barn 6   

         

         

Byggnadsstatus (sämsta) Kapacitet per lokalfunktion 

Funktion Betyg Åtg. inom år Lokalfunktion Mängd 

Ventilation 
3 5 

Antal servering 
lunch 100 

Värme 
1 2 

Kapacitet servering 
lunch 120 

Sanitet 4 10 
 

 
El 3 5 

 
 

Stomme 4 10    
Fasad 4 10    
Tak 3 5    

Invändigt 3 5    

Brandskydd 3 5    
Totalt   Betyg Åtg. Inom år     

Byggnad 28 2     

      
 

       
Styrkor   Svagheter 

Bra sanitet, stomme och fasad Mycket stort behov av förbättrad uppvärmning.  

 

 

 

 

 

Möjligheter     Hot     
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Grundskola F-6 
Beredskap för möjliga generationsväxlingar och effekter av VA-utbyggnad i kustzon. Lokalerna på Tunge skola är 
mycket slitna. Centrala funktioner som matsal och idrottssal har nått maxkapacitet och håller en allmänt låg 
standard. Ökat antal elever ställer krav på större yta för matsal, personalrum och rum för elevhälsa.  Under 
sommaren 2022 byttes modulerna på Tunge skola som idag har sex klassrum, fritidsrum och personalutrymme 
att bytas ut. Att skolverksamheten är uppdelad på två enheter, Kode skola (F-2) och Tunge skola (3-6) är inte 
optimalt utifrån ett organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv.  
 
 

Skolor VT 22 Elever m²/elev kr/m² 

Kode (F–2)  191 14 701 

Tunge (3–6)  262 13 977 

2023–2026 

• Ny skola för att ersätta Tunge skola, årskurs 3-6-skola med idrottshall. Detaljplanarbete pågår.  
 

2027 och framåt 

• Viktigt att följa utvecklingen i fördjupad översiktsplan.  

• Översyn av kapacitet på Kode F-2 skola gällande till exempel ventilation.  
 
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs 

• Stora och dyra behov av fastighetsåtgärder på Tunge skola 

• En ökning av antalet elever kan ej hanteras (det finns ej plats för fler moduler och centrala funktioner 
klarar inte en ökning i åk 3–6). 
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Bruksarea: 3032 m2 inkl. idrott

Hösttermin 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Elever 202 202 200 189 194 197

Årskurser 3 3 3 3 3 3

Paralleller 3 3 3 3 3 3

Klasser 9 9 9 9 9 9

Klasstorlek 22 22 22 22 22 22

m²/elev 15 15 15 16 16 15

Lokalfunktion Antal Betyg

Klassrum 9 3

Grupprum 8 3

Bild 0 3

Hemkunskap 0 3

Idrott 1 3

Musik 0 3

NO 0 4

Trä/metall 0 3

Textil 0 4

Lokalfunktion Mängd Elevkapacitet Totalt Betyg

Matsal max pers. 70 280 29

Kök max port. Mottagningskök

Elevtoaletter 19 285

Möjligheter Hot

Funktion Åtg. inom år

Kode skola
Elevprognos & lokaleffektivitet

Kapacitet per lokalfunktion Byggnadsstatus (sämsta)

Ventilation 10

Värme 10

Sanitet 10

El 10

Stomme 10

Fasad 10

Tak -

Invändigt 10

Brandskydd -

Plan att eleverna flyttar in i ny  3-6 skola 2025. Prognosticerad elevvolym sjunker från och med 2025 

och några år framåt.

Åtg. Inom år

Byggnad 10

Styrkor Svagheter
Gott om bruksarea per elev, gott om toaletter. Rymlig 

utemiljö.

Köket är fullt utnyttjat gällande antal möjliga portioner 

att hantera.
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Bruksarea: 2955 m2 inkl. idrott

Hösttermin 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Elever 245 239 311 404 525 682

Årskurser 4 4 4 4 4 4

Paralleller 3 3 3 3 3 3

Klasser 12 12 12 12 12 12

Klasstorlek 20 20 26 34 44 57

m²/elev 12 12 10 7 6 4

Lokalfunktion Antal Betyg

Klassrum 12

Grupprum 10

Bild 0

Hemkunskap 0

Idrott 1

Musik 1

NO 0

Trä/metall 1

Textil 1

Lokalfunktion Mängd Elevkapacitet Totalt Betyg

Matsal max pers. 84 252 0

Kök max port. 270 270

Elevtoaletter 24 360

Möjligheter Hot

Funktion Åtg. inom år

Tunge skola
Elevprognos & lokaleffektivitet

Kapacitet per lokalfunktion Byggnadsstatus (sämsta hus)

Ventilation

Värme

Sanitet

El

Stomme

Fasad

Tak

Invändigt

Brandskydd

Elever kan enligt plan flytta till ny skola i Kode 

tillsammans med Kode skola längre fram.

Åtg. Inom år

Byggnad #OGILTIGT!

Styrkor Svagheter

Flera moduler, gammal och otillräcklig idrottssal, dålig 

byggnadsstatus. Köket i stort sett fullt utnyttjat gällande 

antal portioner.



159/22 Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan - KS2022/1866-1 Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan : Lokalförsörjningsplan_2023_2026

53 

 UTKAST 
 

  

Kärna  

 
Förskola 
Behovet antal förskoleplatser är förhållandevis konstant de kommande åren, men idag går ett flertal barn i 
förskola i Ytterby där behovet av förskoleplatser är stort. När till exempel Kärna inte kan ta emot alla barn får de 
ofta en placering i Ytterby, vilket i sin tur leder till ökad efterfrågan av platser i Ytterby som i sin tur leder till ökad 
efterfrågan av platser i centrala Kungälv.  Antalet barn från Kärna, Harestad och Lycke som hade en placering på 
förskola i Ytterby var 24 barn i februari 2022. Antalet barn som går i förskola i Ytterby är stort och att många 
familjer väster eller runt om Kärna pendlar via Kornhallsfärjan, vilket innebär att de fått plats i Ytterby när de inte 
funnits plats i Kärna. För att avlasta Ytterby finns därför ett behov av att utöka antalet platser i Kärna. En 
fristående förskola planerar att starta sin verksamhet 2023. Behovet av antalet förskoleplatser påverkas därmed 
av hur många platser den fristående förskolan kommer att ha. En preliminär bedömning visar på att den 
fristående förskolan kommer att ha kapacitet för minst 100 barn.  

Förskola Antal barn 22/3 Platser m²/barn Kr/m² 

Kalvegrinna förskola 92 90 11 1280 

Ekebackens förskola 74 72 8 1399 

Sagoslottet (modul) 54 54 6 2077 

 
2023–2026 

• Avveckling av modulerna för Sagoslottet behövs för att Kärna skola ska få plats för utbyggnad och 
skolgård. Behovet av antal förskoleplatser i Kärna skulle kunna tillgodoses av ny fristående förskola, men 
det behöver bevakas. 

• Ny förskola i Tjuvkil beräknas vara klar vt.2023.  

• Lokalanpassningar av Kalvegrinna förskola för bättre lokalutnyttjande.  
 

2027 och framåt 

• Behovet av förskoleplatser bevakas. Behovet behöver analyseras löpande beroende på utvecklingen av 
bostäder i kustzonen samt generationsväxlingar på landsbygden och i grannbyar runt Kärna.  

 
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs 

• Behov kan behöva lösas utanför serviceorten eller moduler inhyras. 

 
Grundskola F-6 
Skolan tar också vanligen emot en andel av barnen från Tjuvkil-Lycke. På kort sikt hanteras elevvolym med hjälp 
av moduler och lokalanpassningar. Kök och matsal för Kärna skola har för liten kapacitet och arbetsmiljön 
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behöver förbättras. Behovet kvarstår och behöver lösas med schemaoptimering och nybyggnation genom 
tillbyggnad. 
 
Friskolan planerar för nya lokaler för cirka 250 elever till år 2022/2023. 

Skolor VT 22 Elever m²/elev kr/m² 

Kärna 408 12 1380 

Friskolan i Kärna 200 i.u. i.u. 

 
 
2023–2026 

• Tillbyggnad av Kärna skola inklusive kök och matsal.  För att bygga ut kök och matsal behövs mer friyta, 
vilket bland annat innebär att modulerna för förskolan Sagoslottet behöver avvecklas. Det förutsätter att 
den fristående förskolan som är under etablering tar emot förväntat antal barn och vårdnadshavare söker 
plats på den fristående förskolan. 

• När nytt kök och matsal är på plats behöver ombyggnation och kapacitetsökning ske av Kärna skola.  
 

2027 och framåt 

• Plan och beredskap behöver finnas för att bygga ut den befintliga skolan till tre paralleller (500 elever) i 
relation till friskolans elevutveckling. Undersökning av hur stor friyta som Kärna skola har tillgång behövs.  

 
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs  

• Ytterligare moduler kan behöva sättas upp. Befintlig friyta har inte mer kapacitet för att ställa upp moduler 

på. Friytan är redan idag för trång i förhållande till rekommenderade ytor och i ett likvärdighetsperspektiv 

jämfört med andra skolor i kommunen. Boverket nämner en yta på 3000 m2 som ett riktmärke för minsta 

friyta. Ytan på Kärna skolgård är ca 2600 kvm. Ytor utanför skolområdet kan behöva tas i anspråk då 

friytan på skolområdet är begränsad. 

 

 



159/22 Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan - KS2022/1866-1 Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan : Lokalförsörjningsplan_2023_2026

55 

 UTKAST 
 

  

 

Bruksarea: 1040 m2

Antal barn 22/3 92

Antal platser 22/3 90

Antal avdelningar 4

m²/barn 11

Betyg Lokalfunktion Mängd

5 Antal servering lunch 100

2 Kapacitet servering lunch 110

3

2

3

4

2

3

3

Totalt Betyg

27

Möjligheter Hot

Ventilation 15

Värme 3

Kalvegrinna förskola
Barn och lokaleffektivtet

Byggnadsstatus (sämsta) Kapacitet per lokalfunktion

Funktion Åtg. inom år

VT2022

Stomme 5

Fasad 10

Sanitet 5

El 3

Brandskydd 5

Åtg. Inom år

Tak 3

Invändigt 5

Ligger bredvid Ekebackens förskola. Bra ventilation och 

fasader. Upprustning av gården sker under 2022 med 

nya lekredskap etc. 

Värme, el och tak behöver ses över inom 3 år. En avdelning 

(som var tänkt som en tillfällig avdelning) har flera brister, 

endast en toalett, hög ljudnivå pga närhet till kök och 

genomfartsavdelning samt ej fungerade ventilation och värme i 

ett av rummen. 

Förbättra förutsättningarna för en avdelningarna som är 

placerad på en del som ursprungligen var planerad som 

ljusgård genom att till exempel tillföra en toalett, se över 

ventilation och värme, sätta in dörr för möjlighet att dela 

ateleje mellan två avdelningar, ta bort klinker för bättre 

ljuddämpning, bygg vägg vid kök för att begränsa ljud 

etc.

Byggnad 3

Styrkor Svagheter
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Bruksarea: 1040 m2

Antal barn 22/3 92

Antal platser 22/3 90

Antal avdelningar 4

m²/barn 11

Betyg Lokalfunktion Mängd

5 Antal servering lunch 100

2 Kapacitet servering lunch 110

3

2

3

4

2

3

3

Totalt Betyg

27

Möjligheter Hot

Ventilation 15

Värme 3

Kalvegrinna förskola
Barn och lokaleffektivtet

Byggnadsstatus (sämsta) Kapacitet per lokalfunktion

Funktion Åtg. inom år

VT2022

Stomme 5

Fasad 10

Sanitet 5

El 3

Brandskydd 5

Åtg. Inom år

Tak 3

Invändigt 5

Ligger bredvid Ekebackens förskola. Bra ventilation och 

fasader. Upprustning av gården sker under 2022 med 

nya lekredskap etc. 

Värme, el och tak behöver ses över inom 3 år. 

Förbättra förutsättningarna för en avdelningarna som är 

placerad på en del i förskolan som ursprungligen var 

planerad som ljusgård.

Byggnad 3

Styrkor Svagheter



159/22 Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan - KS2022/1866-1 Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan : Lokalförsörjningsplan_2023_2026

57 

 UTKAST 
 

  

 
 

Bruksarea: 4450 m2 exkl. idrott

Hösttermin 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Elever 412 417 419 435 439 441

Årskurser 7 7 7 7 7 7

Paralleller 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0

Klasser 20 20 20 21 21 21

Klasstorlek 21 21 21 21 21 21

m²/elev 11 11 11 10 10 10

Lokalfunktion Antal Betyg

Klassrum 21

Grupprum 13

Bild 0

Hemkunskap 0

Idrott 1

Musik 1

NO 0

Trä/metall 1

Textil 1

Lokalfunktion Mängd Elevkapacitet Totalt Betyg

Matsal max pers. 100 400 0

Kök max port. 800 558

Elevtoaletter 30 450

Möjligheter Hot

El

Funktion Åtg. inom år

Kärna skola
Elevprognos & lokaleffektivitet

Kapacitet per lokalfunktion Byggnadsstatus (sämsta)

Ventilation

Värme

Sanitet

Stomme

Tak

Fasad

Invändigt

Brandskydd

Gott om toaletter för elever. Närhet till en mindre 

skogsparti. Ny idrottshall i extern byggnad från och med 

ht-2023. 

Liten skolgård. Matsalen och idrottssalen är utmanande 

att använda på ett effektivt sätt.

Levererar till Ekebacken, Kalvegrinna, Sagoslottet 

förskolor

Utemiljön kan göras rymligare om modul på skolgård 

lämnas. Det kräver att fritisdhem huserar i klassrum i 

huvudbyggnad och att förskolans avdelning tas emot 

någon annanstans. Möjlighet att utnyttja kommunalt 

markinnehav för att få mer friyta finns. 

I takt med befolkningsöknignen kommer många elever 

som söker ej få plats p.g.a  kök och utemiljön är liten.  

En del av ytan som behövs för att bygga ny matsal och 

kök tas upp av modulförskola. 

Åtg. Inom år

Ny matsal behövs Byggnad 0

Styrkor Svagheter
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Marstrand  

 
 

Förskola 
Planerad ny förskola i Tjuvkil till år 2023 kan möjligen om behov skulle uppstå avlasta bland annat Marstrands 
förskola. 

Förskola 
Antal barn 
22/3 Platser m²/barn Kr/m² 

Marstrand förskola 50 49 10 3639 

 
2023–2026 

• En ny förskola i Tjuvkil kan avlasta behov i Marstrandsområdet. 

• Ny detaljplan för flexibel förskola/skola med idrottslösning på Koön är under planläggning. Därmed kan 
nuvarande modulförskola sägas upp. 
 

2027 och framåt 

• Andra faktorer att beakta: Befintlig förskoleverksamhet i Marstrand bedrivs i moduler på Koön.  

• Framtida planerad bostadsbyggnation på Koön och Instön behöver beaktas i planeringen. 
 

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs 

• Ökat tryck på befintliga förskolor i kustzonen eller Hålta alternativt fler moduler.  
 
 
Grundskola F-6 
Med ett ökat bostadsbyggande kommer behovet att öka längre fram. Marstrands skola når inte upp till volymmått 
för en effektiv verksamhet. Samlokalisering av skola och förskola bör eftersträvas. Lokaliseringsstudie för 
framtida placering på Koön finns. 
 

Skolor VT 21 Elever m²/elev kr/m² 

Marstrands skola 56 30 1829 

 
 
2023–2026 

• Ny detaljplan för flexibel förskola/skola med idrottslösning på Koön är under planläggning. När den nya 
byggnaden är på plats kan avveckling kan skolan på Marstrands ö ske.   
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2027 och framåt 

• En sammanhållen flexibel förskola/skola med idrottslöning på Koön.  
 
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs  

• Skolan blir kvar i lokaler på Marstrandsön vilket innebär att möjliga effektiviseringar gällande lokaler till 
förskoleverksamhet inte blir av. 

 

 
 

Bruksarea: 1829 m2 inkl. idrott

Hösttermin 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Elever 73 77 75 79 78 77

Årskurser 7 7 7 7 7 7

Paralleller 1 1 1 1 1 1

Klasser 7 7 7 7 7 7

Klasstorlek 10 11 11 11 11 11

m²/elev 25 24 24 23 23 24

Lokalfunktion Antal Betyg

Klassrum 5 Inklusive fritidslokal 3

Grupprum 4 3

Bild 1 3

Hemkunskap 0 3

Idrott 1 K-märkt 4

Musik 1 4

NO 0 4

Trä/metall 0,5 2

Textil 0,5 1

Lokalfunktion Mängd Elevkapacitet Totalt Betyg

Matsal max pers. 46 138 27

Kök max port. Mottagningskök

Elevtoaletter 11 165

Möjligheter Hot
Kombinerad förskola och skola planeras till Koön i 

framtiden. Lokaliseringsutredning pågår.

Ett lågt elevunderlag gör att det kan vara svårt för 

skolan att nå upp till hållbara nyckeltal för en effektiv 

verksamhet.

Åtg. Inom år

Byggnad 2

Styrkor Svagheter

Köket har god kapacitet, BRA finns det gott om, likaså 

lärosalar.

Låg lokaleffektivitet till följd av få elever per bruksarea. 

Utmaningar kring brandskydd och invändig 

byggnadsstatus.

Tak -

Invändigt 5

Brandskydd 2

El 10

Stomme -

Fasad -

Ventilation 10

Värme 10

Sanitet 10

Funktion Åtg. inom år

Marstrand skola
Elevprognos & lokaleffektivitet

Kapacitet per lokalfunktion Byggnadsstatus (sämsta)
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Hålta 

 
Förskola 
Förskolan tar idag även emot en del av barnen från Tjuvkil-Lyckeområdet, eftersom förskola ännu ej är på plats 
där. 

Förskola Antal barn 22/3 Platser m²/barn Kr/m² 

Hålta förskola 55 54 10 1310 

 
2023–2026 

• En ny förskola i Tjuvkil förväntas kunna delvis avlasta Hålta vid behov. 

• Tillbyggnad Hålta förskola personalutrymme samt toalett för bättre arbetsmiljön.  
 
 
2027 och framåt 

• Det kan finnas ett behov av strategiska markköp kring skolan. Förslagsvis utökas antal förskoleplatser i 
relativ närhet till befintlig skola och förskola för att möta framtida behov när VA är utbyggt i kustzon. 

 
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs  
Utvecklingen i kustzonen och på landsbygden ökar längre fram behovet av förskola i området. Hålta förskola kan 
hantera en del av behovet men Tjuvkils förskola blir ett viktigt tillskott. Skulle den inte komma på plats måste 
Hålta utökas eller barnen planeras centralt. Det finns inga självklara ytor att ställa upp modulförskola i Hålta. 
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Grundskola F-6 
Ny förskola i Tjuvkil kan vara en pusselbit även i grundskolans organisation. Om bostadsbyggandet i området 
utvecklas, enligt de förslag till detaljplaner som finns, blir efterfrågan på skola och förskola betydligt större än vad 
som gäller i dag. 
 

Skolor VT 21 Elever m²/elev kr/m² 

Hålta förskola (ink västangård)Bruksarea: 815 m2

Antal barn 22/3 55

Antal platser 22/3 54

Antal avdelningar 3

m²/barn 10

Funktion Betyg Åtg. inom år Lokalfunktion Mängd

Ventilation 5 15 Antal servering lunch 55

Värme 3 5 Kapacitet servering lunch 55

Sanitet 2 3

El 3 5

Stomme 3 5

Fasad 3 5

Tak 3 5

Invändigt 2 3

Brandskydd 3 5

Totalt Betyg Åtg. Inom år

Byggnad 27 3

Styrkor

Möjligheter Hot

Bra ventilation. Huvuddelen av förskolan är i bra skick. Uppdelad enhet där Västangårddelen är i sämre skick och 

flertalet saker behöver åtgärdas inom 3 år. 

Svagheter

Barn och lokaleffektivtet

Byggnadsstatus (sämsta) Kapacitet per lokalfunktion

VT2022
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Hålta 160 14 1410 

2023–2026 

• Västangård för förskoleklass är flyttad på tillfälligt bygglov och för att söka permanent bygglov behöver 
byggnaden ses över när det gäller exempelvis när det gäller fastighetstekniskstatus och buller eftersom 
verksamheten är i fortsatt behov av lokalen. 

• Behov av att se över lokaler för fritids, skolbibliotek och personalutrymmen då dessa ytor inte är fullt 
tillgodosedda.   

 
2027 och framåt 

• Inga investeringar planerade 
 
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs 

• För verksamhetens skull behöver lokaler för fritids, skolbibliotek och personal hanteras. Detta måste i 
möjligaste mån lösas i befintliga lokaler. 

• En utebliven lösning kan påverka både personalförsörjning och skolans verksamhet. 
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Bruksarea: 2209 m2 inkl. idrott

Hösttermin 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Elever 168 167 170 172 180 186

Årskurser 7 7 7 7 7 7

Paralleller 1 1 1 1 1 1

Klasser 7 7 7 7 7 8

Klasstorlek 24 24 24 25 26 23

m²/elev 13,1 13,2 13,0 12,8 12,3 11,9

Lokalfunktion Antal Betyg

Klassrum 7 3

Grupprum 3

Bild I klassrum eller textilsal 2

Hemkunskap På Ytterbyskolan 2

Idrott 1 3

Musik 0,5 Källarlokal, endast plats halv klass 3

NO I klassrum eller träslöjdssalen 3

Trä/metall 0,5 3

Textil 0,5 4

Lokalfunktion Mängd Elevkapacitet Totalt Betyg

Matsal max pers. 80 240 26

Kök max port.

Elevtoaletter 26 390

Möjligheter Hot
Goda möjligheter till upprustning av skolgård sett till 

tillgänglig yta.

Några av byggnadernas skick behöver framöver 

åtgärdas för att inte bli ineffektiva och kostnadsdrivande 

till följd av akutlösningar.

Åtg. Inom år

Byggnad 5

Styrkor Svagheter
Gott om bruksarea per elev och många elevtoaletter. 

Hög kapacitet i kök och matsal. Varierade naturliga 

utemiljöer kring skolan.Bra lokaler för förskoleklass.

Många byggnader komplicerar schemaläggning, 

logistik, överblick och personaleffektivitet. På sina håll 

omodern skolgård. Vissa av byggnadernas status är ej 

optimala när det gäller el- och sanitetssystem samt 

ventilation.

Mottagningskök

Tak 10

Invändigt 10

Brandskydd -

El 5

Stomme 10

Fasad 10

Ventilation 10

Värme 10

Sanitet 5

Funktion Åtg. inom år

Hålta skola
Elevprognos & lokaleffektivitet

Kapacitet per lokalfunktion Byggnadsstatus (sämsta)
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Kareby 

 
 

Förskola 
Ett nytt bostadsområde byggs i Rishammar, Kareby Ängar, inriktat på barnfamiljer.  I dagsläget täcks behovet av 
förskoleplatser av den kommunala och den fristående förskolan som startade sin verksamhet 2021. Utöver 
nybyggnation behöver också generationsväxlingar beaktas.  

Förskola Antal barn 22/3 Platser m²/barn Kr/m² 

Kareby förskola 108 108 11 2001 

 
2023–2026 

• Inga kommunala investeringar planerade.  
 
2027 och framåt  

• Inga kommunala investeringar för förskola planerade, men bevakas. 
 

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs 

• Vid en utebliven byggnation av förskoleplatser när det nya bostadsområdet byggs kommer det att finnas 
ett fortsatt behov av förskoleplatser i Munkegärdeområdet eller centrala Kungälv, vilka också är nära fullt 
utnyttjande vårtid.  

• Modulbyggnader blir åter aktuellt.  

 

Kareby förskola Bruksarea: 1230 m2     

 

    
Barn och lokaleffektivtet 

   VT2022 

   Antal barn 22/3   108   

   

Antal platser 

22/3 
  108   

   Antal avdelningar   6   

   m²/barn   11   
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Byggnadsstatus (sämsta) Kapacitet per lokalfunktion 

Funktion Betyg Åtg. inom år Lokalfunktion Mängd 

Ventilation 5 15 Antal servering lunch 123 

Värme 5 15 Kapacitet servering lunch i.u. 

Sanitet 5 15 
 

 
El 5 15 

 
 

Stomme 5 15    
Fasad 5 15    
Tak 5 15    

Invändigt 5 15    

Brandskydd 5 15    

Totalt   Betyg Åtg. Inom år     

Byggnad 45 15     

       
 

        

Styrkor   Svagheter 
Ny förskola som är i bra skick.    

 

 

 

 

 

Möjligheter     Hot       
 

     

 

 

 

 

 
 
 
Grundskola F-6 
Nytt bostadsområde är under uppbyggnad. Behov av matsal, fritidshem, elevhälsa väntas att öka. Karebyskolan 
räcker inte till för att motsvara det prognosticerade antal nya elever som väntas blir resultatet av nya 
bostadsområdet. För att kunna möta behovet har en tillbyggnad av Kareby skola startat och beräknas vara klar 
ht-2024. Tillbyggnaden omfattar sex klassrum med tillhörande grupprum samt arbetsrum. I projektet ingår även 
ny och säkrare parkering med utökat antal platser för inlämning/hämtning utanför förskolan, ny parkering med 65 
platser för skolverksamhet, pendelparkering med 10 platser och återvinningsstation samt ett arbete med 
utemiljön kring tillbyggnaden.  
 

Skolor VT 22 Elever m²/elev kr/m² 

Kareby skola 306 10 1210 

 
2023–2026 

• Tillbyggnad på sex klassrum inklusive grupprum beräknas vara klart ht-2024. 

• Planera för att använda utrymme i skolan för att få plats med skolbibliotek.  
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2026 och framåt 

• Bevakning av utvecklingen och kommande behoven i både Kareby/Rishammar och närliggande Ullstorp. 
 
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs 

• Modulinhyrning eller flytt av klasser till andra skollokaler. 
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Bruksarea: 2982 m2 inkl. idrott

Hösttermin 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Elever 317 334 350 358 363 373

Årskurser 7 7 7 7 7 7

Paralleller 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Klasser 10 14 14 14 14 14

Klasstorlek 32 24 25 26 26 27

m²/elev 9 9 9 8 8 8

Lokalfunktion Antal Betyg

Klassrum 13 2

Grupprum 12 2

Bild 0 2

Hemkunskap 0 3

Idrott 1 3

Musik 0,5 3

NO 0 2

Trä/metall 1 3

Textil 0,5 2

Lokalfunktion Mängd Elevkapacitet Totalt Betyg

Matsal max pers. 118 354 22

Kök max port. 600 498

Elevtoaletter 19 285

Möjligheter Hot

Funktion Åtg. inom år

Karebyskolan
Elevprognos & lokaleffektivitet

Kapacitet per lokalfunktion Byggnadsstatus (sämsta)

Ventilation 5

Värme 5

Sanitet 5

El 10

Stomme 10

Fasad 10

Tak 5

Invändigt 10

Brandskydd 5

Tillbyggnad med sex klassrum samt parkeringslösning. 

Tillbyggnaden beräknas vara klar ht-2024 och ökar 

elevkapaciteten på skolan. 

Nybyggnad småhus i området kommer resultera i högt 

söktryck på skolan från och med 2023, med stigande 

trend flera år framåt. Skolans kapacitet gällande 

lärmiljöer och gärna idrott behöver expandera.

Åtg. Inom år

Byggnad 5

Styrkor Svagheter

Förskola delvis sammanbygd med skola, innebärande 

att skola och förskola har gemensamt tillagningskök 

med framtidsstark kapacitet och flexibilitet i 

matsalslösningen.

Små och få klassrum. En byggnad bör övervägas för 

ersättning. Skolgårdsyta mindre efter nybyggnationer 

förskola.

Leverar till Diseröds skola, Tyfter, Diseröd och Kareby 

förskola
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Tjuvkil-Lycke 

 
Förskola 
I området finns ännu ingen förskola eller skola. Under perioden finns ett ökat behov av förskoleplatser i Tjuvkil till 
följd av nybyggnation. En byggnation av ny förskola med extern byggherre är på gång och verksamheten 
planerar att flytta i vt-2023, vilket delvis kan avlasta Marstrands, Håltas och Kärnas förskolor som idag inte kan ta 
emot alla sökande barn.  

2023–2026 

• Tjuvkils förskola beräknat vara klara inför vt-2023 med plats för cirka 108 barn. 
 
2027 och framåt 

• Inga investeringar planerade, behovsanalysen uppdateras årligen. Fler platser prognosticeras behövas. 
Utvecklingen med omvandlingar i befintliga bostadsområden som får nya detaljplaner samt utvecklingen i 
den omkringliggande kustzonen måste följas upp. Strategiska markköp och planberedskap behövs för 
ytterligare förskolekapacitet om fler bostäder byggs, samt om de omvandlingsområden som har fått 
planbesked genomförs. 
 

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs 

• Ökat tryck på befintliga förskolor i kustzon, Ytterby och Kärna. 

• Modullösningar. 
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Grundskola 7-9 

 
Andel som väljer fristående högstadium är vanligtvis cirka 15 procent. Antal platser i fristående regi är 
svårbedömda då de i flera fall har en flexibel kapacitet beroende av söktryck i skolvalen. Befolkningsprognosen 
bör behandlas med stor försiktighet. Ökad rörlighet, möjligheten att önska skola, tre centralt placerade 
högstadieskolor, specialiseringar, ämnesprofiler samt förändrade pendlingsmönster gör att 
högstadieorganisationen behöver ses i ett helhetsperspektiv och ett flexibelt förhållningssätt förordas. Grafen 
ovan visar antal ungdomar i Kungälv samt tillgängliga kommunala platser i årskurser 7–9. Det finns utöver detta 
flera F-9-skolor i kommunen som tar emot olika antal elever varje år beroende på det fria skolvalet. 
 
Behov av ytterligare lokaler för grundskola 7–9 finns från och med läsår 2022/2023 och framåt, delvis beroende 
av graden av lokalsamarbete med övriga stadier och gymnasium. Ombyggnation av Ytterbyskolan och 
Munkegärdeskolan kommer att innebära en utökad kapacitet och höjd lokaleffektivitet samt möjlighet att ta emot 
det ökande elevantalet. Givet nuvarande befolkningsprognos behövs även en utökning av antalet platser på 
Thorildskolan under de närmsta åren. Undersökning behövs för att klargöra hur befintliga ytor kan användas mer 
effektivt samt vilka möjligheter det finns att på sikt bygga ut skolan. På längre sikt behövs utökning av antalet 
platser i form av ny skola i Kungälv/Ytterby.   
 

Skolor VT 22 Elever m²/elev kr/m² exkl. idrottshall 

Munkegärdeskolan 404 18 526 

Thorildskolan 456 20 976 

Ytterbyskolan 642 15 609 

 
Thorildskolan  

• Upptagningsområde omfattande framför allt centrala Kungälv och Diseröd/Romelanda. 

• Grundsärskola för cirka 26 elever med specialanpassade lokaler. 

• Utredning och eventuella lokalanpassningar för att utöka elevkapaciteten. 

• Översyn av lokaler för idrotter behövs.  
 

Ytterbyskolan 

• Upptagningsområde omfattande i huvudsak Ytterby, Kärna, Hålta och Marstrand. 

• Ska byggas om för ökad lokaleffektivitet, möjlighet att ta emot upp mot 720 stadigvarande elever samt 
cirka 200 hemkunskaps- och moderna språkelever, och för att avhjälpa omfattande problem med 
byggnadsstatus. Ombyggnationen har startat.  

• Översyn av möjligheten att ersätta Ytterbyskolans idrottssal med en fullstor idrottssal behövs. 
 

Munkegärdeskolan 

• Upptagningsområde framför allt omfattande Munkegärde, Kareby och Kode. 
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• Ombyggnation har startat för att kvalitetssäkra skolbyggnaden för 32 personer per klassrum, 15 klassrum 
med tillhörande grupprum och cirka 450 elever samt arbetslagsrum och studiemiljöer. Målsättningen med 
ombyggnationen är bland att minska insyn och öka tryggheten i idrottshallen, att tillgänglighetsanpassa 
hela skolan, sätta in fönster i dörrarna till klassrummen för att öka tryggheten, uppfräschning av 
personalutrymme med toaletter och flytta textilssal för att slöjdsalarna ska ligga bredvid varandra. Genom 
ombyggnationen kommer ytterligare fem toaletter att tillföras skolan. Utrymme finns för detta.  

• I samband med ombyggnationen görs en bedömning av kökskapaciteten.  

• Under 2022 genomförs ett utemiljöprojekt som syftar till att uppgradera utemiljön för elever och personal. 
Fokus ligger på de två atriumgårdarna, en för personal och en för elever. 

• Utöver utemiljöprojektet kommer Trafik Gata Park att avsluta påbörjat uppdrag när det gäller bänkar och 
huvudentré.  

 
2022–2026 

• Ombyggnation av Ytterby- och Munkegärdeskolan för hantering av volymökning samt förbättring av 
lokaleffektivitet och byggnadsstatus. Munkegärdeskolans inomhusmiljö har genomgått en ordentlig 
genomgång av byggnadsfysiska byggdelar under 2020 och 2021, vilken avslutas sommaren 2021 

• Lokalanpassningar för att möta förändringar i elevunderlag, effektivisera lokalerna. 
 
2027 och framåt 
 

• Bevakning av utvecklingen gällande elevantal åk 7-9, skapa förutsättningar för god planering för 
kapacitetsutökning som kommer i rätt tid  

 
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs 

• Moduler ska i största mån undvikas men kan komma att behöva tillföras. 

• Utan anpassningar kan inte lokalerna nyttjas på bästa sätt. 

• Elever får i lägre utsträckning sitt förstahandsval i skolvalet. Innebär också bland annat kostnader för 
skolskjuts. 
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Bruksarea: 7276 m2 inkl. idrott

Hösttermin 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Elever 426 433 428 411 411 405

Årskurser 3 3 3 3 3 3

Paralleller 6 6 6 6 6 6

Klasser 17 17 17 17 17 17

Klasstorlek 25 25 25 24 24 24

m²/elev 17 17 17 18 18 18

Lokalfunktion Antal Betyg

Klassrum 18 3

Grupprum 4 3

Bild 1 3

Hemkunskap 1 2

Idrott 2 3

Musik 1 3

NO 1 2

Trä/metall 1 2

Textil 1 4

Lokalfunktion Mängd Elevkapacitet Totalt Betyg

Matsal max pers. 125 500 25

Kök max port. Mottagningskök

Elevtoaletter 22 330

Möjligheter Hot
Pågående ombyggnation innebär att fem toaletter tillförs 

skolan och byggnaden kvalitetssäkras för att kunna ta 

emot cirka 450 elever. Pågående arbete med att förbättra 

utemiljön innebär att två atriumgårdar rustas upp. 

Utöver atriumgårdarna finns möjlighet att utnyttja andra 

utemiljöer till exempel idrottsområdet (utanför skolans 

fastighet).

Byggnadens status är på sina håll osäker och behöver 

hanteras av Fastighetsenheter i god tid.

Åtg. Inom år

Byggnad 5

Styrkor Svagheter
Kök kan vid behov potentiellt utökas till intilliggande 

yta. Potential för varierad utemiljö sett till de ytor som 

finns på fastighetsmarken.

Flera potentiella lärmiljöer används som förråd eller 

korridor. Antal toaletter för lågt för att hantera 

kommande elevantal. Lokaleffektiviteten blir som följd 

dålig; skolan kan hantera onödigt få elever per 

kvadratmeter. Utemiljön är ett utvecklingsområde.

Tak 5

Invändigt 5

Brandskydd -

El 5

Stomme 10

Fasad 10

Ventilation 10

Värme 10

Sanitet 10

Funktion Åtg. inom år

Munkegärdeskolan
Elevprognos & lokaleffektivitet

Kapacitet per lokalfunktion Byggnadsstatus (sämsta)
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Bruksarea: 9135 m2 exkl. idrott

Hösttermin 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Elever 492 506 530 544 539 532

Årskurser 3 3 3 3 3 3

Paralleller 6 6 6 6 6 6

Klasser 18 18 18 19 19 20

Klasstorlek 27 28 29 29 28 27

m²/elev 19 18 17 17 17 17

Lokalfunktion Antal Betyg

Klassrum 18 4

Grupprum 24 4

Bild 1 4

Hemkunskap 2 4

Idrott 2 4

Musik 1 4

NO 3 4

Trä/metall 1 4

Textil 1 4

Lokalfunktion Mängd Elevkapacitet Totalt Betyg

Matsal max pers. 150 750 36

Kök max port. 5500 470 Leverarar till 30 enheter

Elevtoaletter 40 600

Möjligheter Hot

Funktion Åtg. inom år

Thorildskolan
Elevprognos & lokaleffektivitet

Kapacitet per lokalfunktion Byggnadsstatus (sämsta)

Ventilation

Värme

Sanitet

El

Stomme

Fasad

Tak

Invändigt

Brandskydd

Många grupprum i förhållande till antal klassrum. Några 

av grupprummen och vissa ytor som idag inte användas 

i stor utsträckning skulle kunna användas mer effektivt. 

Förutsättningar finns för att utöka antalet klassrum 

genom förhållandevis små lokalanpassningar. 

Åtg. Inom år

Byggnad -

Styrkor Svagheter

Kök med mycket hög kapacitet sett till antal portioner. 

Mycket bruksarea per elev. Stora torgytor som används 

som hängytor för eleverna. 

Ineffektiv användning av lokalytor idag. 
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Bruksarea: 8654 m2 exkl. idrott

Hösttermin 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Elever 654 678 680 669 670 673

Årskurser 3 3 3 3 3 3

Paralleller 8,0 8,0 8,0 8 8 8

Klasser 24 24 24 24 24 24

Klasstorlek 27 28 28 28 28 28

m²/elev 13 13 13 13 13 13

Lokalfunktion Antal Betyg

Klassrum 24 2

Grupprum 15 2

Bild 1 2

Hemkunskap 2 2

Idrott 2 1

Musik 2 1

NO 5 1

Trä/metall 1 1

Textil 1 2

Lokalfunktion Mängd Elevkapacitet Totalt Betyg

Matsal max pers. 150 600 14

Kök max port. Totalt 1000 940

Elevtoaletter 30 450

Möjligheter Hot

Funktion Åtg. inom år

Ytterbyskolan
Elevprognos & lokaleffektivitet

Kapacitet per lokalfunktion Utfall Byggnadsstatus (sämsta)

Ventilation 5

Värme 5

Sanitet 5

El 5

Stomme 2

Fasad 2

Tak 2

Invändigt 2

Brandskydd 5

Ombyggnationen på skolan skapar möjligheter att ta 

emot fler elever. Ytskiftet på skolan uppdateras, ny 

matsal och kök. Bygga på ett plan där skolan idag bara 

har ett plan. På sikt finns möjlighet att uttnyttja den nya 

Hallarenan på Yttern. 

Serviceorten Ytterby växer och skolan är den enda för 

högstadieelever på platsen. Fler toaletter och bättre 

planerad matsal kommer att krävas om de elever som 

ansöker ska kunna beviljas plats framöver. Omfattande 

renovering påverkar personal och elever. 

Åtg. Inom år

Byggnad 2

Styrkor Svagheter

Gott om bruksarea per elev, bra kökskapacitet, men 

slitet. Gott om klassrum på totalen om byggnadsstatus 

åtgärdas. Centralt placerad skola med närhet till goda 

kommunikationer. 

Byggnadsstatus. Stora korridorer som kan anpassas för 

att bli modernare lärmiljöer. För få elevtoaletter. 

Matsalen är stor men flödet vid servetringsdisk behöver 

arbetas om via lokalanpassning för att fler elever ska 

kunna hämta, äta mat och lämna disk bättre.

Leverar till Kastellegårdsskolan, Kastellegården, 

Ugglan, Björkås, Klockarebolets förskola
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Grundsärskola 
 
Grundsärskolan (byter namn till anpassad grundskola från och med 2 juli 2023) är ett alternativ till grundskolan 
för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell 
funktionsnedsättning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser. 
Verksamheten för årskurs 7-9 bedrivs idag på Thorildskolan. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen, inom 
ämnesområden, eller en kombination av dessa. 

Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge 
kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt 
deltagande i samhället.  
 
Tidigare indelades grundsärskolan i två separata undervisningsformer, grundsärsärskolan och träningsskolan. De 
hade två olika läroplaner. En förändring i nationella styrdokument ger eleverna en större möjlighet att undervisas 
utifrån de två kursplanerna parallellt. Förändringen i läroplanen och kravet på lokaler gör att det finns såväl 
lokalmässiga som pedagogiska fördelar av en samlad grundsärskola. Fram till och med vt-2022 har 
träningssärskolan 1-6 haft sin verksamhet på Kullens skola och grundsärskolan haft sin verksamhet på 
Sandbackaskolan.  Utskottet för bildning och lärande beslutade den 16 februari 2022 att grundsärskolan skulle 
organiseras som en sammanhållen skolenhet för årskurs 1-6. Beslutet innebär att träningssärskolan från och 
med ht-2022 flyttar till Sandbackaskolan. Eftersom verksamheten ställer stora krav på utrymme och lokaler 
samlas verksamheten i moduler. Elevutvecklingen inom grundsärskola varierar över tid och kan vara något 
svårbedömd. Grundsärskolan är uppdelad i klasser med färre elever än fördelningen inom grundskolan.  
 
En inriktning som sektorn arbetar efter är att elever i möjligast mån ska gå på sin ”hemskola” och vid behov läsa 
individintegrerat enligt grundsärskolans kursplan. 
 
Befintliga grundsärskoleverksamheter: 

• Sandbackaskolan (åk 1–6) inklusive träningssärskola från och med ht-2022.  

• Thorildskolan (åk 7–9) grundsärskola samt inriktning mot träningsskola, cirka 10 elever per årskurs.  

• Flera elever (åk 1–6) finns integrerade i grundskolan. 
 
2022–2026 

• Flytt av träningssärskolan f-6 på Kullens skola till Sandbackaskolan för en samlad grundsärskola.  
 
2027 och framåt 

• Om ny grundskola F-6 byggs i tätorten Kungälv ska det övervägas om lokaler för grundsärskola bör ingå. 
 
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs 

• Kostsamma och kortsiktiga lokalanpassningar eller inhyrda moduler. 
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Gymnasium 

 

Elevunderlaget för gymnasieskolan utgörs i huvudsak av ungdomar från Kungälvs kommun och kringliggande 
kommuner, bland annat Ale, Lilla Edet, Göteborg och Stenungsund. Elever på gymnasiet kan söka nationella 
program och gruppbaserade introduktionsprogram i och utanför Göteborgsregionen (GR), vilket gör det svårare 
att göra en prognos över antalet elever på Mimers hus gymnasium framöver. Av befolkningsprognosen framgår 
att antalet 16-18-åringar förväntas öka till från 1761 till 2000 ungdomar fram till 2027. Det totala elevantalet i mars 
2022 på Mimers Hus gymnasium är 1553 elever, varav cirka två tredjedelar kommer från Kungälvs kommun. 
Eleverna från andra kommuner kommer främst från Ale kommun och Göteborgs stad, men även från till exempel 
Lilla Edets kommun och Stenungsunds kommun.  

För att kunna utnyttja lokalerna mer effektivt på Mimers Hus gymnasium har arbete med att förbereda inför en 
ombyggnation som kommer att resultera i sex studieytor med plats för 33 elever per studieyta, grupprum och 
personalrum startat. Arbetet är uppdelat i två etapper och förväntas pågå under 2023 och 2024. Utöver 
ombyggnationen på Mimers Hus gymnasium pågår arbete med att inrätta skalskydd på Mimers hus gymnasium. 
Arbetet innebär att gymnasiet och den allmänna delen i byggnaden skiljs av.  
 
Mimers Hus har enligt äldre bedömning kapacitet för cirka 1 600 elevplatser. Teoretiskt sett till potentiell lokalarea 
skulle Mimers hus med stöd av lokalanpassningar och ombyggnation möjligen kunna ta emot cirka 2 000 elever. 
När det gäller elever för några av yrkesprogrammen, till exempel bygg-, el-, industriteknik- och 
fordonsprogrammen är potentialen för expansion begränsad på grund av verksamheternas speciella 
lokalutformningskrav. Lokalerna vid Rollsbo används för Transport samt Bygg- och Anläggningsprogrammet. 
 

• Fordonsprogrammets årskurs 1 och introduktionsprogrammets yrkesinriktning finns i inhyrda lokaler i 
kvarteret Garvaren. Enligt detaljplanen för området är marken avsedd för bostäder. På sikt behöver 
gymnasiet flytta ut från dessa lokaler. 
 

Gymnasielokaler 

• Mimers Hus i centrala Kungälv. 

• Trio G, kvarteret Garvaren 

• Mimers, Rollsbo industriområde 
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I samma byggnad som Mimers Hus gymnasium finns även Stadsbibliotek, teater, konsthall och kulturskola.  
 
Följande utbildningar erbjuds på Mimers Hus gymnasium: 

• Barn- och fritidsprogrammet 

• Bygg- och anläggningsprogrammet 

• Ekonomiprogrammet 

• El- och energiprogrammet 

• Estetiska programmet 

• Fordons- och transportprogrammet 

• Handels- och administrationsprogrammet 

• Industritekniska programmet 

• Introduktionsprogrammet 

• Naturvetenskapsprogrammet 

• Samhällsvetenskapsprogrammet 

• Restaurang-och livsmedelsprogrammet (upphör från och med vt-2022) 

• Teknikprogrammet 

• Vård- och Omsorgsprogrammet 
 
Möjligheten att kombinera en elitidrottsatsning med en gymnasieutbildning genom NIU (Nationell 
idrottsutbildning) i bandy, handboll och rodd finns på alla program utom bygg-och anläggningsprogrammet samt 
introduktionsprogram.  
 
Av Kommunfullmäktiges beslut (KS2016/1043) framgår att:  
 

• Mimers Hus gymnasium ska vara en av de mest attraktiva gymnasieskolorna i Göteborgsregionen 
med både beredd och spets. Målet är att alla elever ska genomföra sin studiegång. 

• Antalet platser på de olika programmen ska i första hand anpassas efter söktryck och elevernas 
förstahandsval. Befolkningsprognoser och trender hos elevgruppen ska ligga till grund för långsiktig 
planering och strategiska beslut. Hänsyn bör tas till arbetsmarknadens behov, men kräver särskilda 
politiska ställningstaganden. 

• Inom ramen för de förutsättningar som finns i form av lokaler och organisation ska ett brett 
programutbud erbjudas. Antalet platser ska erbjudas i underkant av söktrycket för effektivt 
användande av resurser.  

 
 
2023–2026 

• Utvidgning av matsal genom lokalanpassning av den yta som restaurang-och livsmedelsprogrammet haft 
till restaurang.   

• Hantera investeringsbehov kopplat till volymökning inom Fordonsprogrammet. Lokalerna vid Rollsbo är 
externt inhyrda och kräver samarbete med fastighetsägare för genomförande av investeringar, som 
normalt belastas med hyreskonsekvens. Möjligheten till andra lokaler i samma område utreds. 

• Lokalanpassning av två studiehallar för ett bättre lokalnyttjande. Cirka tre klassrum i två våningsplan per 
studiehall, grupprum och personalrum.  

• Integrering Arena Kungälv med idrottsutbildningarna på Mimers hus gymnasium.  
 
2027 och framåt 
  

• Lokalanpassning av två studiehallar för ett bättre lokalnyttjande. Cirka tre klassrum i två våningsplan per 
studiehall, grupprum och personalrum.  

• Eventuell lokalanpassning av restaurang-och livsmedelslokaler, beroende på hur stor del av lokalerna 
som tas  

• Eventuell evakuering Trio-G på grund av exploatering i Mimersstaden tidigast 2028–2030. 

• Eventuell utökning av inhyrda lokaler i Rollsbo och lokalanpassning av restaurang-och 
livsmedelsprogrammets tidigare lokaler för att på sikt klara av en evakuering av el-och energiprogrammet 
årskurs 1 från Trio-G. 
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• Beroende på hur söktrycket ser ut till Mimers Hus gymnasium finns möjlighet att använda lokaler till 
vuxenutbildningen. 

 
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs 

• När ett nytt bostadsområde ska utvecklas i Mimersstaden måste Trio-G flytta ut ur lokalerna i Garvaren. 
Om inte anpassningar gjorts i tillräcklig grad på Mimers hus måste verksamheten förläggas i andra 
inhyrda lokaler, möjligen längre ifrån gymnasiet, alternativt begränsas eller avvecklas. 

• Utan lokalanpassningar kan inte ett effektivt lokalnyttjande uppnås. 

Gymnasiesärskola 
Gymnasiesärskolan (byter namn till anpassad gymnasieskola 2 juli 2023) är lokaliserad på Trekungagymnasiet i 
anslutning till Mimers Hus gymnasium och har idag plats för cirka 100 elever. År 2022 går cirka 80 elever på 
skolan och ytterligare tre elever är inskrivna i gymnasiesärskolan, men får undervisas på Mimers hus 
gymnasium. Cirka 30 procent av eleverna kommer från Kungälvs kommun och 70 procent från andra kommuner 
inom Göteborgsregionen. 

Gymnasiesärskolan består av:  

• Fem nationella program som pågår under fyra år. 

• Individuella program som pågår under fyra år. Programmet är till för de elever som behöver läsa 
ämnesområden i stället för kurser. 

 
Följande utbildningar erbjuds på Trekungagymnasiet: 

• Estetiskt 

• Fastighet, anläggning och byggnation 

• Hotell, restaurang, bageri 

• Hälsa, vård och omsorg 

• Samhälle, natur och språk 

• Individuella programmet 
 
2023–2026 

• Verksamheten har identifierat utvecklingsområden gällande utomhusmiljön. Bevakas. 
 
2027 och framåt 

• Verksamheten har inte identifierat några behov. 

Vuxenutbildning 
Sektorn räknar med att volymen inom den kommunala vuxenutbildningen och SFI ökar under perioden 2021–
2022, bland annat beroende på nya och kommande reformer, till exempel utbildningsplikt för nyanlända. Detta 
kan ändras beroende på det allmänna konjunkturläget i samhället och ambitionsnivå med verksamheten. Antal 
studerande under året varierar.  
 
Den samlade migrationsprognosen kommande år är osäker. En trend är att färre en-personhushåll och fler 
familjer med barn vilket innebär en lägre andel vuxna. Sammantaget återstår en potentiell ökning av antalet 
personer med behov av SFI-undervisning. 
 
Vuxenutbildningen består av tre skolformer; kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och 
utbildning i svenska för invandrare (SFI). Utgångspunkten för vuxenutbildningen ska vara elevens behov och 
förutsättningar.  
 
I Kungälv bedrivs utbildningen i inhyrda lokaler med adress Borgarparken 28, mittemot Mimers Hus. 
Undervisning sker även i lokaler inne i Mimers hus (samläsning med yrkesprogram). SFI har huserat i två 
klassrum i C-huset från och till. Utbildning sker kontinuerligt under hela året. Rektors bedömning är att lokalerna 
används effektivt för sitt syfte. En översikt och planering för löpande samarbete med gymnasiets lokaler pågår. 
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Följande utbildningsprogram erbjuds: 

• Distansutbildning  

• Eftergymnasial utbildning  

• Grundläggande utbildning  

• Gymnasiekurser  

• Lärlingsutbildning  

• Läs-och skrivforum  

• SFI, svenska för invandrare  

• Särskild utbildning för vuxna (SÄRVUX). Bedrivs i Trekungagymnasiet. 

• Yrkesutbildningar  
 
2022–2025 

• Verksamheten bedrivs i inhyrda lokaler, varför samarbete och dialog med hyresvärd kring behov sker 
löpande. 

 
2026 och framåt 

• Verksamheten har inte kunnat identifiera behov så långt fram då det bland annat är beroende av hur 
behoven av SFI kommer att se ut. 

• Samlokalisering gymnasiet 

Kultur 
 
Inom kulturverksamheten samordnas kulturskola, allmän kulturverksamhet, bibliotek och teater. Flera projekt 
inom kommunen, och i samarbete med externa parter, samordnas och projektleds genom allmänkulturen. 
 
Exempel på programverksamheter: 

• Konserter 

• Bio 

• Föreläsningar 

• Teaterföreställningar 

• Konstutställningar, skapande aktiviteter 

• Offentlig konst och kulturarvsfrågor 
 

Kulturskolan 

Kulturskolans uppdrag är att erbjuda barn och ungdomar undervisning i instrument, ensemble, sång, dans, slöjd, 
bild, musikal, teater och kör. Kulturskolan har även ett uppdrag att synas och höras i kommunens alla delar. Det 
finns även en öppen verksamhet som bland annat består av drop-in-Skaparateljé och kulturfritidsgården KultLab 
samt lovverksamhet. Verksamhetens utvecklingsarbete fokuserar på samarbete med andra kulturverksamheter, 
skola och föreningsliv samt en utveckling av kursutbudet. Målsättningen är att nå ut till alla barn i kommunen och 
att kunna möta alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. 
 

Bibliotek 

Kungälvs bibliotek vänder sig till kommunens medborgare, tillgängligt för alla oavsett ålder, kön, etnicitet och 
personliga förutsättningar. Biblioteket ägnar enligt Bibliotekslagen särskild uppmärksamhet åt barn, 
funktionsnedsatta samt mot användare med annan språkbakgrund än svensk. Uppdraget är att bland annat 
främja intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och bildning samt kulturell verksamhet i övrigt 
enligt Bibliotekslagen. Det görs genom att tillhandahålla böcker, e-böcker, ljudböcker, tidskrifter, databaser, 
internet, film, utställningar och kulturarrangemang. Biblioteket ger service, hjälp och undervisning i 
informationssökning i bibliotekets utbud och databaser. Folkbiblioteken ska också verka för att databaserad 
information görs tillgänglig för alla medborgare. Fem av kommunens bibliotek fungerar även som ”skolbibliotek”. 
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Meröppna bibliotek 

Kommunen har i nuläget fyra bibliotek som är öppna 6–22 alla dagar i veckan året om för allmänheten. Entré 
sker med hjälp av en s.k. chippad ”tag”, är gratis och kan ansökas om för alla med bibliotekskort över 18 år. 
Planer finns att utöka antalet meröppna bibliotek bland befintliga bibliotek nedan. Meröppet innebär också att 
användare av tjänsten får tillgång till biblioteket under tider då det inte normalt är bemannat. Först ut blev Kärna 
bibliotek som byggdes om under 2015. Under slutet av 2017 och början av 2018 blev även Kode och Diseröd 
meröppna bibliotek. Under 2021 blev även Marstrands bibliotek meröppet.  
 

Befintliga bibliotek 

• Huvudbiblioteket i Mimers hus är även gymnasiebibliotek och bibliotek för vuxenutbildningen 

• Filialbibliotek Kode (meröppet) 

• Filialbibliotek/skolbibliotek Diseröd (meröppet) 

• Filialbibliotek/skolbibliotek Kärna (meröppet) 

• Filialbibliotek/skolbibliotek Marstrand (meröppet klart enligt plan hösten 2021) 

• Filialbibliotek/skolbibliotek Ytterby 
 
2023–2026 

• Meröppet Bibliotek färdigställs i Marstrand till hösten 2021. 

• Ytterby bibliotek blir en del av ombyggnationen av Ytterbyskolan som planeras vara färdig cirka 
2024/2025. 

o Tillgänglighet, ljusinsläpp och välkomnande atmosfär är svår att uppnå i nuläget. Lokalen är i ett 
skyddsrum med lågt i tak, begränsad insyn och ljusinsläpp. 

• Längre fram finns önskemål om att anpassa huvudbiblioteket till ett meröppet. 
o Utmaningar kring avgränsningar mot övrig kultur- och gymnasieverksamhet. 

• När ny skola byggs i Kode bör möjligheten till integrerat, meröppet folk- och skolbibliotek i byggnaden 
övervägas. 

• Utveckling kulturlokaler med kringliggande miljöer inklusive barnteater. 
 
2027 och framåt 

• Verksamheten ämnar vara en del av planerade nya ”hallarenan”. 

 

Kompetenscentrum 
Sedan 2021 har sektor Bildning och lärande ett nytt verksamhetsområde, Kompetenscentrum. Utgångspunkten 
är att samla förvaltningens samlade insatser kring arbete, sysselsättning och integration. Fram tills 2021 delade 
Sektor bildning och lärande och Trygghet och stöd på uppgiften. Under 2022 pågår arbete med att samlokalisera 
delar av enheten till centralt belägna lokaler. På sikt behöver hela enheten, inklusive vuxenutbildningen 
samlokaliseras till centralt belägna lokaler. 
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SEKTOR SAMHÄLLE OCH UTVECKLING 
 
Sektorn är organiserad i fyra verksamhetsområden och en projektenhet. 
 

 

Verksamheter i Stadshuset 
 
Byggledning Infra (Väg/VA), VA Teknik, Trafik Gata Park (TGP), Renhållning, Bygglov, Kart och Mark, 
Miljöenheten, Planenheten, Fastighetsprojekt, Verksamhetsservice samt Kundtjänst utgår samtliga från 
Stadshuset och har inga ytterligare lokalbehov. 
 
Planering 2023-2026 

• Inga identifierade lokalbehov finns. 

Verksamheter med lokaler i övriga delar av kommunen 

VA drift och Entreprenad   

VA drift och Entreprenad är idag lokaliserade på Filaregatan 15 i Ängegärde/Skälebräcke verksamhetsområde. 
Anläggningen är i stort behov av anpassning och utveckling till följd av brister när det gäller miljö och arbetsmiljö.  

För att få ett effektivt nyttjande av lokalerna så föreslås kommunens verksamhet för Fastighet Drift och underhåll 
samlokaliseras med VA drift och Entreprenad. Bedömningen är att det finns stora samordningsvinster i en sådan 
samlokalisering. Detta samtidigt som man säkrar Fastighet Drift och underhålls lokalisering över tid då man idag 
är placerade vid Herr Arnes Gata, en fastighet som på längre sikt planeras rivas i samband med framtida 
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exploatering i Mimersstaden. Dessa lokaler är också i stort behov av anpassning då de inte uppfyller kraven för 
verksamheten. För att säkerställa att verksamheterna uppfyller gällande krav och regler så behöver nya lösningar 
tas fram. Bedömningen är att lokalerna vid en anpassning/utveckling skulle kunna bli välfungerande för den 
aktuella verksamheten, både fastighetsmässigt och geografiskt. Ett annat alternativ är att omlokalisera 
verksamheten till andra ändamålsenliga lokaler. Andra lokaliseringar för Drifthus undersöks inför revidering av 
kommande lokalförsörjningsplan 2024-2027. 

Marstrand hamn 
Hamnverksamheten underhåller och administrerar färjor, gästhamnar och fasta båtplatser i Marstrand samt 
hamnen på Fästningsholmen i Kungälv. Verksamheten ansvarar för samlastning mellan Koön och Marstrandsön. 
Under sommarhalvåret fördubblas personalen till följd av antalet besökare i Marstrand. Verksamheten har 
hamnkontoret i inhyrd lokal på Hamngatan 33 i Marstrand. Hamnverksamheten har flera smålokaler för 
gästhamnsverksamhet (toaletter, duschar och tvättstuga för hamngäster, personalutrymmen, förråd) samt ett större 
förråd på Koön. Verksamheten har inte aviserat några förändrade lokalbehov.  

 

Lokalvård 
Arbetar med inomhusmiljön i kommunens lokaler. Lokalvårdsavtal med kommunens verksamheter finns på ca 
177 435 m2, det är verksamheterna som reglerar vilken städnivå som ska tillämpas i lokalerna. Lokalvårdens 
administration har sina lokaler i Stadshuset. Det är viktigt att lokalvårdens anpassningar samplaneras med 
Bildning – och lärandes och Trygghet och stöds verksamhetsförändringar. Även vid nybyggnation och planering 
av ytskikt behöver lokalvårdens kompetens tillvaratas. 

 

Måltidsservice 
Inom måltidsverksamheten produceras och distribueras måltider till kärnverksamheternas brukare/elever/barn. 

Måltidsservice ansvarar för hela processen från planering till servering. Kunden erbjuds likvärdiga måltider 

beroende på åldersgrupp. En vanlig dag produceras ca 8 400 lunchportioner och 1 000 portioner specialkost. 

Måltidservice har 8 tillagningskök och 46 mottagningskök. Måltidsservice administration har sina lokaler i 

Stadshuset. 

Tillväxten i kommunen ökar vilket innebär fler elever i våra förskolor och skolor.  Det ökande elevantalet inom 

förskola, skola och skolbarnomsorg innebär att samtliga antal serverade måltider (frukost, lunch och mellanmål) 

ökar i volym. Med ökat antal elever som intar fler måltider på plats i förskola och skola, räcker inte nuvarande 

lokaler, sittplatser, serveringsvagnar, kyl & frys, förråd, sophantering, samt övrig fast köksutrustning. Den ökande 

belastningen innebär att ventilationen i vissa kök blir bristfällig. 

Miljöenheten har i sin myndighetsutövning tilldelat några verksamheter påpekanden inom dessa områden.  

Fastighet utför åtgärder i köken utifrån ålägganden från Miljöenheten. Måltidsservice har genom olika insatser 

försökt att anpassa sin verksamhet för nå en bättre balans. Exempel på insatser är fler leveranstillfällen från 

leverantörer och ändrad leverans från kyld till varm mat i några mottagningskök. Det är inte alltid som dessa 

anpassningar inte är tillräckliga för att möta upp förskola och skolas ökande volymer.  

Sammanfattningsvis så ökar belastningen i de flesta befintliga kök och matsalar i samtliga geografiska områden. 

Måltidsservice har nu kommit till en brytpunkt där verksamheten har svårigheter att utföra beställda tjänster. 

Detta är särskilt ett problem i kommunens ytterområden, Kode, Tunge och Diseröd. Det är viktig att anpassningar 

inom måltidsverksamhet följer Bildning – och lärandes och Trygghet - och Stöds verksamhetsförändringar. Vid 

nybyggnation och ombyggnation behöver Måltidservice vara med i planeringen för att kunna dimensionera och 

välja typ av kökslösning mm. 

2023–2026 

• Lokalanpassningar enligt myndighetskrav och/eller för att hantera volymökningar eller förändrat arbetssätt. 
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• Diserödskolan nytt kök och matsal ingår tillbyggnad av Diserödsskolan klar 2025 

• Påbörja byggnation Kärna ny matsal och kök under perioden 

• Nordtags förskola, nybyggnation klar sommar 2022, tillagningskök 

• Nya skollokaler för åk 3-6 i Kode- detaljplan påbörjad 

• Tjuvkil förskola, nybyggnation klar 2023  

• Nytt kök Solhaga äldreboende klar 2023 

• Nytt äldreboende i Ängegärde Kungälv klar 2025 

• Ombyggnation/renovering av Ytterbyskolan i etapper ink kök klar 2025 

• Ny förskola Fridhem Kungälv klar 2023. 

2027 och framåt 

• Nya förskolor Kungälvs och Ytterby i enlighet med övergripande tidplanen  

• Tillbyggnad/ombyggnad Ulvegärde förskola ink kök 

• Koön, flexibel förskola/skola  

• Sandbackaskolans fortsatta utveckling 

 
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs 
Om inte Målstidsservice behov av kök, matsalar samt förvaringsutrymmen tillgodoses kan detta påverka 
matupplevelsen för gästerna, antal sittningar och lunchtider för elever/förskolebarn.Bristerna i köken påverkar 
arbetsmiljön för Måltidsservice anställda. Medarbetarna inom Måltidsservice är en utsatt yrkesgrupp som utför ett 
tungt arbete med lyft och förflyttningar i köksmiljö. De tillkommande faktorerna såsom hårt belastade kök, 
undermålig ventilation samt matsalar med för lite kapacitet, innebär en än tyngre arbetsbelastning.  Det kan leda 
till problem med kompetensförsörjning och ökade sjuktal. 

 

Fastighet drift och underhåll 
Kommunens totala förvaltningsyta inklusive inhyrda lokaler var 253 166 m² 2021. Kungälvs kommun förvaltar ca 
200 objekt. Fastighetsdrift och underhåll utför tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll och planerat underhåll i 
kommunens fastighetsbestånd. Enheten har även ansvar för de fastighetsanknutna investeringar och 
reinvesteringar som utförs i kommunens fastigheter. Verksamheten utgår idag från Herr Arnes gata.  Lokalerna 
finns i en fastighet som ligger inom ett framtida exploateringsområde. På sikt ska omlokalisering ske till andra 
lokaler. Det finns goda samordningsvinster av att samlokalisera verksamheten tillsammans med övriga 
driftverksamheter inom VA och Entreprenad. 

 

Fritid 
Verksamheten driftar idrottsanläggningar som isrinkar, simbad, fotbollsplaner, idrottshallar, motionsslingor och 
havsbad. 
 
Beräkningsgrunder för lokalbehov för idrott och rekreation 
Behovet styrs inte enbart genom fasta beräkningsgrunder utan för att analysera lokalbehoven så finns ett antal 
parametrar som påverkar:  

• Antal föreningar som bokningsbara tider i lokalerna skall fördelas mellan. 

• Antal aktiva 7–20 åringar, d.v.s. föreningarnas verksamhet samt befolkningsprognos.  

• Föreningslivets önskemål och politisk styrning  
 

Kommunen växer och kraven och behoven på nuvarande fritidsanläggningar ökar samtidigt som behovet av nya 
anläggningar och mötesplatser också ökar. Fritidsområdet förändras över tid då nya fritidsvanor, idrotter och 
föreningar ständigt tillkommer. Vid jämförelse med andra kommuner så hämtas underlag från Kolada och 
presenteras som nyckeltal/10 000 invånare. Även behov av investeringar och reinvesteringar i befintliga 
fritidslokaler bedöms. 
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Idrottens verksamhet  
Kungälvs kommun, likt de flesta kommuner, fördelar aktivitetsstöd till föreningar som uppfyller kommunens regler 
för Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd).  Nya riktlinjer för föreningsstöd beslutades 2020. I Kungälv kan föreningar 
söka detta bidrag för aktiva ungdomar som är mellan 7 och 20 år. På grund av den pandemin som drabbat landet 
så är idrottsföreningarnas genomförda aktiviteter färre under 2021 och 2022 än om man jämför med normalåret 
2019.  

Kommunägda idrottsanläggningar 
Fritidsanläggningar är främst bokningsbara idrottsplatser och idrottshallar som nyttjas av kommunens 
idrottsföreningar. Nedan följer en beskrivning av hur idrottsanläggningarna används idag och hur behovet och 
planeringen ser ut i perioden och utblicken. 

Karta: Fritidsanläggningar för idrott. 

 

Som framgår av kartan ovan så finns, bortsett från fotbollsplaner, nästan alla anläggningar placerade i Kungälv 

och Ytterby och således inga i övriga serviceorter. En idrottshall som upphandlats och hyrts in är under uppförande 

i Kärna och står klar till höstterminen 2022. Den kommer då att kunna bokas av föreningarna på kvällar och helger. 

En liknande idrottslösning har handlats upp intill Diseröds skola, beräknat färdigställande höstterminen 2024. 

Idrottshallar 

Det finns sex fullstora idrottshallar (sju hallgolv) i kommunen, samtliga placerade i Kungälv centrum, Kungälv 

Norr och Ytterby. Kungälvs föreningar som utövar traditionell inomhusidrott, likt handboll, innebandy, badminton 

mm har företräde i hallarna. Tiderna i hallarna fördelas enligt en fördelningsmodell baserad på föreningarnas 

storlek (antal aktiva mellan 7–20 år). Hösten 2022 tillkom ett fullstort hallgolv i Kärna och hösten 2024 planeras 

ett fullstort hallgolv i Diseröd. 

Det är mycket stor efterfrågan på tider i hallarna och många föreningar upplever att de inte får tillräckligt med 

tider utan får i stället tacka nej till nya ungdomar som vill deltaga. Nedan grafer visar hur bokningsläget i hallarna 

varit under 2019. På grund av pandemin så har bokningsläget i hallarna varit betydligt mindre och utgör inte ett 

relevant värde gällande det normala behovet. Därför visas bokningsläget för ett "normalår", i detta fall 2019. 
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Munkegärdehallen 

 

Hallen är främst bokningsbar för kommunens hallföreningar som har företräde. Obokade tider står dock till 

förfogande för övriga föreningar i kommunen. Under dagtid används hallen av Bildning och Lärande. Det råder ett 

mycket högt bokningsläge i hallen och under ordinarie säsong så är hallen i stort sett full. Finns inget utrymme till 

kapacitetsökning i hallen. Vissa åtgärder har gjorts för att underlätta användandet, bland annat en ridåvägg och 

nytt hallgolv. När arenan vid Yttern byggs kommer viss avlastning att ske på Munkegärdehallen. Det kan lämna 

utrymme för föreningar som tex friidrotten att kunna utveckla sin verksamhet. Genom lokalanpassningar eller en 

mindre tillbyggnad skulle ytor för friidrottens inomhusgrenar kunna skapas. Idag finns löparbanorna och hopp på 

Kongevi. Kastgrenar utförs på Skälebräcke gräsplan. Viss inomhusträning sker på Mimershallen. För att frigöra 

gamla fotbollsplanen i Skälebräcke för exploatering för det nya äldreboendet som planeras där behöver 

kastgrenarna flyttas under 2023. Möjligheten att placera dessa på Klövervallen i närheten av Munkegärdehallen 

undersöks. I utredningen undersöks om möjlighet finns att även förlägga friidrottens hoppgrenar och löparbana till 

platsen vid Klövervallen. Då får friidrotten alla sina grenar på samma plats i Munkegärde.  

Kastellegårdshallen 

 
Hallen är främst bokningsbar för kommunens hallföreningar som har företräde. Obokade tider står dock till 

förfogande för övriga föreningar i kommunen. Under dagtid hyrs hallen av Bildning och Lärande. Det råder ett 

mycket högt bokningsläge i hallen och under ordinarie säsong så är hallen i stort sett fullbokad. Efter säsong, i 

april, maj och juni så finns det tider att boka. Finns inget utrymme till kapacitetsökning i hallen under veckodagar. 

Finns utrymme till mer aktivitet under helger. Om en hallarena uppförs på Yttern sker en viss avlastning på 

Kastellegårdshallen vilket kan ge möjlighet för föreningarna att erbjuda fler barn och unga att deltaga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sparråshallen 
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Hallen är främst bokningsbar för kommunens hallföreningar som har företräde. Obokade tider står dock till 

förfogande för övriga föreningar i kommunen. Under dagtid används hallen av Bildning och Lärande. Hallen har 

stängts flera gånger på grund av inträngning av vatten i golvet. En omfattande utredning och renovering gjordes 

vintern 2021/2022 och var klar under försommaren 2022 (därför ser beläggningsgrader avvikande ut i tabellerna 

ovan). Bland annat innebär det att pumpar som sänker grundvattennivån installerats. Installation av reservkraft 

för pumparna samt vissa åtgärder av dagvattendiken i området kring hallen planeras också. Ett normalår har 

hallen hög nyttjandegrad och används av många föreningar.  

Kungälvs idrottshall 

 
 
Under dagtid används hallen av Bildning och Lärande för idrottsundervisning (främst Thorildskolan). På kvällar, 

helger och lov är hallen är främst bokningsbar för kommunens hallföreningar som har företräde. Då detta är den 

enda hallen (utanför Mimershallen A) som klister är tillåtet så nyttjas den till största delen av Kungälvs 

Handbollsklubb. Klubben hyr kanslilokal i hallen. Kungälvs boxningsklubb hyr lokaler i källaren för sin 

verksamhet. Hallen har ett extremt högt nyttjande. Under veckodagar så är den i stort sett fullbokad året om. 

Närheten till Oasen ishall gör att hallen under vissa tider på året även nyttjas av isföreningar för lägerverksamhet 

mm. Om en ny hallarena vid Yttern byggs kommer detta att avlasta Kungälvs idrottshall. Hallen är av äldre 

modell och i sämre skick. Speciellt omklädningsrummen kommer att vara i behov av en större åtgärd inom fem till 

sju år. Att det inte är ett fullstort sportgolv begränsar nyttjandet. Vid en framtida utveckling och exploatering av 

Oasenområdet behöver hänsyn tas till Thorildskolans behov av lokaler för idrottsundervisning. Skolan kan inte ha 

för lång väg till idrottssal eftersom det påverkar schemaläggning och förutsättningar för undervisning. 

 

 

 

 

 

 

 

Mimershallen 
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Hallen är i dagsläget kommunens största med två fullstora sportgolv samt en löpargång med tillhörande 

hoppgrop för gymnastik. Mimers A har en läktare och hallen utgör tävlingshall för inomhusidrotten. Klister är 

tillåtet i A-hallen. Under dagtid används hallen av Bildning och lärande och nyttjas som idrottshall främst för 

gymnasiet. Övriga tider är Mimershallen bokningsbar för kommunens hallföreningar som har företräde. Hallen 

har mycket högt nyttjande och veckodagar under säsong så är det fullbokat. Löpargången som nyttjas av 

gymnastiken och friidrotten har i teorin utrymme för mer bokningar. Brister i gångens utformning medför dock att 

den är svår för friidrotten att nyttja just som 60m-bana (direkt efter 60m kommer en vägg). Löpargången är också 

dåligt isolerad vilket gör den för kall, vilket innebär problem och skaderisker för gymnastikens utövare som 

springer barfota. Utöver skola och föreningsverksamhet så nyttjas Mimershallen som för arrangemang som till 

exempel Kungälvsmässan som genomförs var annat år. 

Kärna idrottshall 
Beläggningssiffror finns inte för 2021/2022 då hallen står klar till höstterminen 2022. Idrottshallen kommer att 

användas av Kärna skola och Kärna friskola på dagtid och av idrottsföreningarna på övrig tid. Idrottshallen är en 

fullstor träningshall inklusive omklädningsrum. Hallen bidrar till ytterligare ett hallgolv i kommunen. 

Anläggningar med isytor 
Oasen ishall 

 

Ishallen i Oasen Is- och Simhall är en fullstor ishockeyrink med verksamhet för både hockey och konståkning. 

Både Ishockeyklubben och konståkningsklubben har sina kanslier i lokalerna. Då detta är den enda ishallen i 

kommunen så måste två ishockeyklubbar och en konståkningsklubb dela på tiderna i hallen. Detta innebär att 

hallen är i stort sett helt fullbokad nästan hela året bortsett från perioden maj-juni.  

Under 2021 tränade totalt ca 550 barn och unga mellan 7–20 år konståkning eller ishockey. Det kan inte helt och 
hållet anses vara representativa för ett normalläge eftersom 2021 var ett pandemiår. Dessutom har hockeyn 
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hockeyskola och konståkningen har skridskoskola för barn som inte har fyllt 7 år, och dessa barn syns inte i LOK-
stödsstatistiken. Två hockeyföreningar har seniorverksamhet och dessa finns heller inte med i kommunens 
statistik. Det är mycket stor efterfrågan på mer istider och föreningarna tvingas boka tider i andra kommuner till 
högre kostnader. I dagsläget lägger Kungälv Hockey ca 150 timmar för träningar i andra ishallar, främst 
Munkedal och Ale för att kunna få ihop sina träningstider. Det är inte bara kostsamt för föreningen utan även en 
säkerhetsrisk samt innebär långa transporter som är sämre för barnen och dåligt för miljön. Juniorlagen och 
konståkningen har träningstid så tidigt som 07:00 på helgerna. Föreningen Kungälvs Ishockeyklubb är en av 
kommunens största föreningar och delar is med bland annat Ytterby Kungälv Konståkare som på grund av 
bristen på istid inte har möjlighet att behålla åkare. Vissa åkare lämnar föreningen för andra föreningar som 
erbjuder attraktivare träningstider. Föreningarna tvingas också tacka nej till ungdomar som vill utöva ishockey 
eller konståkning på grund av att man inte har plats för fler. Behovet av mer isyta är överhängande. 

Oasen är som byggnad i sämre skick. Investeringar krävs i närtid för att hålla tillräcklig standard för att möta 

myndighetskrav. Detta gäller i synnerhet myndighetskrav kopplade till kemikaliehantering för kyla. Planering för 

åtgärder av bland annat kemikalieanläggningen på Oasen pågår. En utredning som genomförts på Oasen pekar 

på att behovet av åtgärder i byggnaden skulle bli mycket omfattande vid en eventuell renovering. Det handlar om 

att hantera problem med dåliga fläktsystem, fukt i simhallens tak och väggkonstruktion, vattenläckage genom 

golv till nästa våning, vattenreningssystem och sättningar i anslutningar. Det finns också en 

arbetsmiljöproblematik som behöver tas om hand i samband med övriga åtgärdsbehov.  

När nya hallar uppförs på arenaområdet på Yttern kan en avveckling ske av Oasens byggnad. Då kommer i 
stället föreningar, skolor och allmänhet att erbjudas isytor i en ny ishall. I planeringsskedet för arenan har behov 
av en isrink för hockey/konståkning samt en tränings-is framförts. 

Skarpe Nord 

Skarpe Nord – används som bandybana utomhus vintertid. (Ett konstgräs har funnits på ytan sommartid men 

inför säsongen 2022 flyttades konstgräset till Munkegärde då bandybanan inte längre tål att gräset rullas ut på 

våren.) Bandybanan Skarpe Nord är en konstfrusen bandybana som ligger under Nordre Älvsbron. Under 

vinterhalvåret bedriver tre föreningar bandyverksamhet på anläggningen. Utöver detta så har allmänhetens 

åkning öppet vissa tider. 

Gällande bandy bedriver kommunens föreningar i huvudsak sin verksamhet på Skarpe Nord. Kareby IS damlag 

har gått samman med Surtes damlag och har numera huvuddelen av sin verksamhet i Ale Arena i Bohus. Skarpe 

Nord är en arena som i jämförelse med andra anläggningar i södra Sverige brukar ha is i gång tidigt 

(månadsskiftet oktober-november). Detta räcker inte fullt ut för att möta behov då första seriematch ofta ligger 

tidigare och att tillgång is saknas under den viktiga försäsongen. Under säsongen ställer det varma klimatet till 

det. Detta innebär att bandyföreningarna tvingas söka kompletterande isytor i andra kommuner. Föreningarna 

efterfrågar vädersäkrad is under tak, för att kunna fortsätta sin verksamhet men även för att utveckla 

verksamheten.  

Graf över bokningsläget på Skarpe Nord kan inte presenteras på grund av att man bokar hel och halvplan vilket 

ger missvisande utfall från bokningssystemet. Dock kan konstateras att det inte är brist på bokningsbara tider för 

bandyverksamhet. Problemet för föreningarna är dock att isen inte är tillgänglig när seriematcherna startar och 

rådande klimatläge gör det svårt att hålla en god kvalitet på isen. 

När hallarena på Yttern byggs så kommer Skarpe Nords bandyplan att ersättas av en bandyhall. I det läget kan 

Skarpe Nord avvecklas som is-anläggning. Under rådande klimat är det inte längre möjligt att erbjuda en bra is 

utomhus under hela bandysäsongen. Anläggningen har fungerat som en fotbollsanläggning på sommarhalvåret 

och kan fortsätta vara det när isen avvecklas. Det konstgräs som normalt sett rullas ut på våren och tas in på 

hösten kan då bli permanent. De byggnader som är i dåligt skick och som inte längre behövs när bandyn flyttar 

kan avvecklas. Det blir då en idrottsanläggning som fungerar väl för fotbollsverksamhet på konstgräs året runt. 

På anläggningen finns det som krävs för fotbollens verksamhet så som läktare, teknik, omklädning, förråd mm. 

Om bandyn avvecklas på Skarpe Nord undersöks möjligheten att befintlig kylanläggning konverteras till värme 
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och då fylla en viktig funktion vintertid. Skötsel och användning av konstgräset blir enklare och säsongen längre. 

Platsen Skarpe Nord skulle på sikt kunna ersätta Kongevi som den centrala fotbollsanläggningen med konstgräs 

om behov och önskemål finns att använda Kongevi för andra ändamål.  

Simanläggningar 
Oasen 
Oasen används av Bildnings och lärande, idrottsföreningarna samt är öppen för allmänheten vissa tider. 
Anläggningen används även av utförare inom rehab och babysim. Det finns en 25-meters bassäng, en rehab-
bassäng och en liten ”plaskis” för småbarn. I lokalerna på Oasen finns även en del av Trygghet och Stöds 
hälsofrämjande verksamhet som riktar sig till äldre. Verksamheten erbjuder anhörigstöd och 
kultur/fritidsverksamhet. Oasen som byggnad är eftersatt underhållsmässigt. Betydande investeringar krävs i närtid 
för att hålla tillräcklig standard för att möta myndighetskrav. Tillgången till bassäng i Kungälvs kommun är lägre än 
riksgenomsnittet. När hallarena på Yttern byggs kommer detta att kunna ersätta Oasens simhall. Uppdraget i 
arenan är en 50-metersbana vilket kommer att öka kapaciteten för skolor, föreningar och allmänhet. Även en 
rehab/undervisningsbassäng och en mindre ”plaskis” likt idag planeras. Den hälsofrämjande verksamheten som 

I samband med uppdraget med hallarenan görs parallellt ett arbete med att upprätthålla funktionen hos is-och 
simanläggningen Oasen. Byggnaden har ett stort underhållsbehov och ett antal åtgärder görs för att uppfylla 
gällande miljökrav, arbetsmiljökrav samt säkerhet för besökare och personal. Målsättningen är att i första hand 
endast vidta de åtgärder som krävs för att kunna hålla anläggningen öppen och därmed minimera kostnaden för 
investeringar. Förvaltningen arbetar för att begränsa insatserna i anläggningen till det mest nödvändiga. Här måste 
betonas att åtgärderna i Oasen endast är av kortsiktig karaktär. Anläggningen har omfattande underhållsbehov 
och saknar idag kapacitet för det behov av simbassänger/undervisningsbassänger samt isytor som finns hos 
föreningsliv och medborgare. Att renovera Oasens simhall för ett långsiktigt bevarande samt höja kapaciteten skulle 
innebära mycket stora investeringssummor, uppskattningsvis motsvarande en kostnad för en nybyggnation av 
motsvarande simanläggning. 

Utebadet  

 

Bild ovan: utebadet i Kungälv 

Utebadet ligger nere vid älven, i närheten av Skarpe Nord, i centrala Kungälv. Badet ägs av Kungälvs kommun 

och drivs i föreningsdrift på uppdrag av kommunen. Personal från kommunen sköter anläggningens teknik 

avseende vattenrening. Under sommaren 2022 stod handbollsklubben för driften i form av öppethållande av 

anläggningen för allmänheten. På Utebadet finns en uppvärmd 50-metersbassäng med 8 banor, en uppvärmd 

liten lekbassäng, stora gräsytor samt en kiosk. Öppettider är från mitten av juni till mitten av augusti. Utebadet är 

av äldre modell och under de senaste åren har viss upprustning skett för att upprätthålla funktionen i 

anläggningen. 

Jämförelser med andra kommuner 
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Vid jämförelse med andra kommuner i landet så används nyckeltal, antal/10000inv. Denna sammanställning 

visar jämförelser för anläggningar med mest verksamhet och med alla kommuner, ovägt medel. 

Uppgifterna är hämtade från Kommun och Landstingsdatabasen Kolada. (Kärna idrottshall är inte medräknad i 

underlaget då det inte är rapporterad klar än). 

Anläggning Kungälv  Alla 
kommune
r 

11-manna konstgräs 1,13 0,83 

Idrottshall (golv) 1,13 2,11 

Ishallar 0,23 0,64 

Inomhusbassäng 0,23 0,64 

antal/10 000 invånare 

Nedan staplar illustrerar visuellt samma som tabell ovan. Varje stapel visar respektive kommun. Blå pil är 

Kungälv. På så vis tydliggörs var i rikets fördelning Kungälv hamnar. 

Konstgräsplaner (11:a-manna)

 
Antal 11-manna konstgräsplaner  

Som framgår i ovan tabell så har Kungälv i förhållande till genomsnittet i landet relativt god tillgång till 

konstgräsplaner. Detta är också ett område där man de senaste tio åren satsat och gjort investeringar. Det är 

idag bara Hålta och Marstrand som saknar konstgräsplaner. I Hålta finns dock ingen kommunal anläggning. I 

Marstrand finns endast en mindre naturgräsplan. Konstgräsplanen i Diseröd är kommunens men ligger på 

Romelanda UF:s fotbollsanläggning. Ett par av konstgräsen börjar närma sig slutet på sin livslängd och kommer 

behöva ersättas. Inventering och planering för de kommande tio årens reinvesteringar och underhåll av gräsen 

pågår. Behov finns också av upprustning av omklädningsrum på flera idrottsplatser. 

Idrottshallar (fullstora, mindre idrottssalar skolor ej inräknade) 

 

Antal idrottshallar (golv) 
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Gällande fullstora hallgolv så ligger Kungälv i jämförelse med andra kommuner i landet sämre till och kan uppvisa 

ett relativt lågt antal golv per 10 000 inv. Detta är också ett faktum som påtalas av föreningslivet i Kungälv, inte 

minst från Idrottsrådet. Antal inomhusföreningar ökar också i Kungälv genom att basket och futsal tillkommit de 

senaste åren. För att bibehålla och öka nuvarande tillgång till idrottshallar mot snittet i riket och för att få till en 

mer likvärdig fördelning mellan kommunens serviceorter bedöms 4-5 idrottshallar behöva tillföras under den 

kommande femårsperioden. I Kärna byggs en ny fullstor idrottshall som kommer att stå klar höstterminen 2022. 

Vid byggnation av hallarena på Yttern tillkommer ytterligare 3 hallgolv enligt nuvarande planeringen (en matchhall 

som kan bli två träningsgolv samt en träningshall). Även i Diseröd planeras en fullstor idrottshall stå klar hösten 

2024 intill Diserödsskolan. Det innebär att mellan åren 2022 och 2024 tillkommer två fullstora hallgolv i 

kommunen. Med tre nya hallgolv på arenaområdet blir det totalt fem nya golv fram till 2026 med rådande tidplan. 

(Utöver de fullstora hallgolven finns även mindre idrottssalar på ett antal av kommunens grundskolor: Kärna, 

Hålta, Ytterbyskolan, Marstrand, Kareby, Diseröd, Sandbackaskolan, Munkegärdeskolan, Kullen, Övre Fontin, 

Kode och Tunge.) 

 

Simanläggningar

 

Figur 1 Antal inomhusbassänger 

Tillgången till bassäng i Kungälvs kommun är lägre än riksgenomsnittet. Om hallarena på Yttern byggs kommer 
detta att ersätta Oasens simhall. Uppdraget är en 50-metersbana vilket kommer att öka kapaciteten. Även en 
rehab/undervisningsbassäng och en mindre ”plaskis” likt idag planeras.  

Anläggningar för konståkning, bandy och hockey 

 
Antal ishallar (ej bandy) 

Även när det gäller ishallar så har Kungälv färre än genomsnittet i landet enligt Kolada. Detta avspeglar sig i 
mycket högt bokningstryck på Oasens ishall och genom att samtliga föreningar, med hemmaarena Oasens Ishall 
tvingas söka sig till andra ishallar utanför kommunen under säsong.  

Exempel på föreningar med egna anläggningar/lokaler 
Ridsällskap 
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Från 2015 finns politiskt beslut om att omlokalisera Kongahälla Ridsällskap (KRS) från Ytterby till Trankärr på 

grund av att kommunen planerar nya bostadsområden på platsen där föreningens anläggning ligger idag vid 

Nordtag/Björkås. Projektet har övergått från ett kommunalt byggprojekt till att föreningen själva bygger 

anläggningen, delvis finansierat genom kommunalt investeringsbidrag finansierat via exploatering i området 

Nordtag. Föreningen har startar arbetet genom att göra geotekniska undersökningar samt ta fram 

projekteringshandlingar och bygglovshandlingar. Kommunen har anlagt en gång-och cykelbana samt va-

ledningar till platsen.  

Rodd  
Kungälvs Roddklubb stiftades 1931 och är därmed en av Kungälvs äldsta idrottsföreningar. Föreningen har egna 
lokaler på Fästningsholmen. Lokalerna har genom åren drabbats av återkommande översvämningar när vattnet i 
älven stiger. Byggnaden är idag i så dåligt skick att den behöver ersättas. Föreningen äger byggnaden men den 
står på ofri grund på statlig mark. För att kunna söka bidrag och lån för att ersätta byggnaden behöver föreningen 
få tillgång till ett avtal som ger tillgång till marken över en längre tid. Arbete pågår i förvaltningen för att hjälpa 
föreningen med ett avtal för marknyttjandet. Kungälvs Roddklubb bedriver motions- och ungdomsverksamhet 
parallellt med elitrodden. Föreningen är en av tre i Kungälv som ingår i NIU-programmet (nationell idrottsutbildning) 
på Mimers Hus Gymnasium. 
 
Exempel på andra föreningar med egna anläggningar/icke kommunala lokaler 
Karaten, tennisen, bågskyttet och kanotklubben. Såväl tennisen som karaten har uttryckt önskemål om att finnas 

på arenaområdet i framtiden. Planering pågår i projektet. 

Folkhälsa - Anläggningar för rekreation och motion  

Kungälvs kommun har också anläggningar som inte är bokningsbara och som nyttjas av allmänheten i 
rekreations- och motionssyfte. Dessa sköts av Fritid och/eller Trafik/Gata/Park (TGP). Entrékostnad gäller för 
utebadet i övrigt är dessa anläggningar kostnadsfria att nyttja. 

 

Anläggning Kungälv 
Norra 

Kungälv 
C,V,Ö 

Ytterby Kareby Diseröd Hålta Marstrand Kode Kärna 

Offentlig 
Badplats 

0 0 0 0 1 0 3** 4 1 

Utomhusbassäng 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Motionsspår 0 3 1 0 1 0 0 0 1 

Vandringsleder 0 3 2 0 0 0 4 0 0 

Skjutbana 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Skatepark 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

                                       Nedan anläggningar tillhör och sköts av TGP 

Utegym 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Parkour 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Näridrottsplatser 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Tennisplaner 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Boulebanor 1 4 1 0 0 0 1 0 1* 

Beachvolleyboll 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 * Sköts av Fritid 
** Rökan badplats sköts av TGP 

Utöver ovan anläggningar så finns ett antal boulebanor som drivs av föreningar, bland annat vid Yttern och 

Romevi.  
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Uppdraget för en samlad idrottslösning: hallarena på Yttern 
Målet är en attraktiv och hållbar lösning för att täcka idrottens behov av ändamålsenliga lokaler som ska vara i 
bruk under åren ca 2023–2063. I december 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att arenan skulle arbetas 
in i rambudgeten vilket gjordes inför budget 2023. 
 
Uppdraget avseende arenan anger att platsen ska vara en stark regional plats för idrott men också för mässor, 
utställningar, tävlingar och event. Kravet är dock alltigenom en ekonomisk hållbarhet. Ett nytt idrottscentrum ska 
utgöra plattformen för det ungdomsarbete kommunen bedriver tillsammans med föreningarna. I arbetet med 
idrottscentrumet ska möjligheten att centrera större delen av barn- och ungdomsarbete till denna plats 
övervägas. I samband med detta ska även det sociala arbetet kring att ge behövande ungdomar fler 
skyddsfaktorer utvecklas. Arbetet med centrat ska öppna upp för nya arbetssätt och för att kunna använda 
anläggningen som en plats för undervisning. Utgångspunkten är att skapa en hållbar lokalförsörjning över tid.  
 
Uppdraget är att kostnaderna för fritidsanläggningarna 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. Lokaliseringen ska vara på Ytternområdet och ska täcka flertalet behov. Lösningen ska säkerställa 
att satsningen kan ske på ett mycket hushållande och ansvarsfullt sätt.  

 

 
Hållbara utgångspunkter för ett genomförande (ur budgetdirektivet):  
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.  

6. Överväg att anläggningen utgör en ny plattform för; fritidsklubb, uppsökande verksamheter och fritidsgårdar, 
rehab med mera. 

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. Föningslivet 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.  
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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. Tak och fasader ska kunna användas för solpaneler 
och säljas som andelar. Kungälvs Energi är en viktig aktör i detta.  

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  
 
Arbetet med en detaljplan för Ytternområdet pågår. Etapp 1 i området innehåller hallar och centrumfunktioner. 

Samråd genomfördes våren 2022 och granskning planeras hösten 2022. Målet är en antagen detaljplan för etapp 

1 under första kvartalet 2023. Under 2022 pågår projektering av infrastrukturen i området. Vissa åtgärder i 

infrastrukturarbetet kommer att kunna påbörjas under 2022. Byggnation av hallbyggnader kan först ske efter att 

detaljplanen vunnit laga kraft. Projektering och byggnation av de olika hallarna planeras till 2023–2027.  I 

projektet kommande etapper planeras för exploatering för bostäder, kontor och andra funktioner som kan bidra till 

stadsutvecklingen och området. Ytternområdet i sin helhet kommer att utvecklas under en tidsperiod som 

sträcker sig både över innevarande period och utblicken dvs 2023–2026 samt 2027–2030.  

 

 
Illustrationsbild över området i ”Arenastadens detaljplan” (Obs! endast illustration) 

Som framgår av bilden ovan så planeras ishallar, simhall och nya idrottshallar att samordnas vid Ytternområdet 
tillsammans med de verksamheter som redan finns där idag. Bilden är endast en illustrationsbild från 
samrådsskedet och inte en ritning över hur det kommer att bli. 

Sammanfattning planering för idrottsanläggningar/fritid 2023–2026 

• Ishallar, idrottshallar och simhall i arenaområdet på Yttern. Planeras även för tennis, gymnastik, 
bordtennis mm 

• Akuta reinvesteringar i befintliga anläggningar kopplat till myndighetskrav, säkerhet och arbetsmiljö 
(Oasen, Skarpe Nord).  

• Flytt av friidrottens kastgrenar från Skälebräcke till Munkegärde (pga. byggnation av äldreboende) 

• Anpassning av Munkegärdehallen för friidrottens behov, samplaneras med övrig ombyggnation av 
Munkegärdeskolan 

• Bandyn har lyft att de akut behöver få tillgång till isyta under försäsong och tidig säsong fram till att en 
bandyhall står klar i Kungälv. Föreningen för dialog med Ale Arena. 
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• Roddklubben arbetar med att söka bidrag för att ersättningsbygga sitt klubbhus och båthus som på grund 
av återkommande översvämningar är i dåligt skick.  

• Ny ridanläggning Trankärr är planerad att stå klar under perioden.  

• Belysning elljusspår Fontin behöver bytas ut då stolparna och armaturer är byggda i slutet av 70-talet 
och skicket på dessa är dåligt.  

• Idrottshall planeras tillföras Diseröd ht-2024 (tilldelning i upphandling av hyresavtal har skett. 

• Idrottshall planeras tillföras Kode i samband med skolbyggnation (detaljplan pågår), tidplan ej klarlagd. 

• En idrottshall i Kärna kommer att stå klar 2022. 

• Utebadet. Åtgärder genomfördes under 2021/2022 och status på anläggningen följs upp löpande.  

• Omställning av Skarpe Nord- avveckling av bandyplanen, förslag att permanenta konstgräset, avveckling 
av byggnader i dåligt skick. 

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs 

• Akuta åtgärder som rör lagkrav, kemikaliesäkerhet mm måste genomföras annars kan inte 
anläggningarna driftas säkert. 

• När föreningar inte får tillgång till anläggningar tvingas barn och ungdomar att åka långa vägar till andra 
kommuner eller slutar med idrotten 

• Stora renoveringsbehov på anläggningarna som inte åtgärdas kan leda till kostsamt akut underhåll. 

Planering 2027 och framåt 

• Fortsatt planering för behov i fritidsanläggningarna i takt med befolkningsökning/ökade 
föreningsaktiviteter. Samordning med skolans behov är av vikt för ett effektivt nyttjande. 

• På Yttern ska detaljplanen för arenaområdet tillåta framtida utökning med lokaler 

• Behov av fritidsanläggningar/idrottsanläggningar behöver lyftas in tidigt i samhällsplaneringsprocessen.  

 

Kommunala byggnaders tekniska status 

Underhåll- och reinvesteringsbehov  
Underhålls och reinvesteringsåtgärder syftar till att både upprätthålla värdet på fastigheterna och 
ändamålsenligheten på lokalerna. Generellt sett har byggnader uppnått sin tekniska livslängd efter 40 år. Teknisk 
livslängd är den tidsperiod under vilken en byggnad med normalt underhåll kan användas för avsett ändamål. 
Delar av konstruktionen, tex betongstomme, har i regel längre teknisk livslängd än 40 år. 
 
Äldre byggnader som har eller är på väg att passera sin tekniska livslängd får ofta problem med högre 
energiförbrukning, sämre inomhusklimat/arbetsmiljö, högre driftkostnader samt att lokalernas utformning och 
nyttjande inte ligger i linje med dagens krav och förväntningar. 
 
Genom löpande underhåll och reinvesteringar kan byggnadernas funktion och tekniska status upprätthållas. När 
underhållet blir eftersatt påverkar det både byggnadens funktion och hyresgästens verksamhetsutövning. 
Kostnaderna för akuta åtgärder stiger och risken finns att byggnaden blir så dålig att den måste ersättas. Genom 
att ha en väl fungerande underhålls-och reinvesteringsplan samt möjlighet att budgetera för insatserna kan 
fastighetsbeståndet upprätthålla sitt värde och sin funktion. 
 

Statusbedömningar 
Bedömningarna görs med hjälp av en samlad kompetens från varje disciplin inom Fastighet. Byggnaderna får en 
bedömning baserat på stomme, fasad, tak, teknik (ventilation/värme/sanitet/el), invändigt skick samt 
brandskyddsnivå. 
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Målet med statusbedömningarna är att få en övergriplig behovsbild för planering av underhåll enligt 
underhållsplanen, reinvesteringar samt större åtgärder som stora lokalanpassningar/ investeringar eller 
rivning/avyttring. 
 
Bedömningarna är en del av det fastighetsstrategiska arbetet för kommunen som fastighetsägare. Vid 
bedömningen tas även hänsyn till de verksamhetsbehov som hyresgästerna, dvs kärnverksamheten har och hur 
byggnaderna påverkar dem. Då kan även frågor som rör krav på verksamhetsutövning och tillgänglighet 
tillkomma. En kombination av stora fastighetstekniska satsningar och behov anpassning av lokalerna kan leda till 
att åtgärderna samlas i ett större projekt. Rena underhålls och reinvesteringsbehov hanteras i Fastighets 
underhållsplanering. 

 
Byggnader/anläggningar med omfattande underhålls/reinvesteringsbehov: 

• Tunge Skola (vissa akuta åtgärder avseende ventilation, värme samt utbyte av klassrumsmoduler 
genomfördes under sommaren 2022) 

• Ytterbyskolan, delar av. (Omhändertas i det större ombyggnadsprojekt som ska ske 2023–2025) 

• Kareby skola, de två äldsta byggnaderna (1898 och 1936) 

• Skarpe Nord (avseende ammoniakanläggning, ej inbesiktigade småbyggnader, gamla omklädningen) 
(nya omklädningen och läktarna är i bättre skick) 

• Oasen sim-och ishall 

• Dösebacka 220 och Torpenvägen 150 (bostadshus)  

• Jansons Hus mindre bostadshus  

 
Byggnader som på grund av sin statusbedömning föreslås rivas/ersättas: 
Under sjuttiotalet byggdes många förskolor med dåtidens modulbyggnationsteknik och en del av dem har idag 
trots löpande insatser tjänat ut som byggnader.  
 

• Floraparkens förskola rivs och ersätts ej på samma plats (platsen ingår i Nytorgsstadens detaljplan) 
(ingen verksamhet bedrivs i lokalerna idag) 

• Iskällans förskola föreslås ersättas på samma plats som den står idag under perioden 2027–2030 
 
Tillämpa 4-stegsprincipen vid fastighetsåtgärder och lokalanpassningar 
Alla investeringar såväl enskilda objekt, som åtgärder inom särskilda potter, prövas enligt 4-stegsprincipen. 
 

1. Organisation. Kan vi vidta åtgärder som påverkar verksamhetens behov eller arbetssätt så att frågan 
löses?  

2. Lokalanpassningar. Kan vi vidta åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintliga tillgångar ex 
lokaler, inventarier?  

3. Om/tillbyggnad. Kan vi vidta begränsade ombyggnads-/kompletteringsåtgärder?  
4. Nyinvesteringar/större ombyggnader/inhyrning. Kan frågan inte lösas med de tre ovanstående punkterna 

behöver en nyanskaffning av lokaler ske. 

 
 
 
 
  
 

SEKTOR TRYGGHET OCH STÖD 

Beskrivning av sektorn 
Sektor Trygghet och Stöd ska arbeta med samhällets välfärdssystem och ska främja att människor får ett värdigt 
liv avseende välbefinnande, ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor genom inflytande och aktivt 
deltagande i samhällslivet med en meningsfull tillvaro tillsammans med andra.  
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Sektorn är uppdelad i följande verksamhetsområden: 

•  Myndighet 

•  Hälso- och sjukvård, hälsofrämjande 

•  Stöd i ordinärt boende 

•  Sociala resurser 

• Vård-och omsorgsboende 

• LSS-boende, daglig verksamhet 

 

 
 

 

Verksamhetsområde Myndighet 
Myndighetsutövningsenheterna är lokaliserade i Stadshuset. 
 
Utförarenheterna inom IFO verksamheten är utlokaliserade centralt i Kungälv. 

• Familjerådgivning 

• Socialmedicinsk mottagning  

• Utförarenheten för Barn och Unga.   

 

Boende 

Hyreskontrakt där socialtjänsten är kontraktsinnehavare. Det innebär att kommunen hyr en bostad av ett 

kommunalt eller privat bostadsföretag och i sin tur hyr ut bostaden i andra hand till den boende. Hyreslagen 

gäller vilket bland annat innebär att uppsägning av kontrakt inte får ske på andra skäl än vad Jordabalken, kap 

12. ”hyreslagen” reglerar. 

- Sociala kontrakt avser hyresavtal där en boende tecknar andrahandskontrakt med kommunen och 

kompletterande avtal om avstående av besittningsskydd för en viss tid enligt Jordabalken 12:45. Målet är att den 

boende ska kunna överta förstahandskontraktet.  
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- Träningslägenhet är ett boende för vuxna personer som exempelvis på grund av missbruks, psykiska eller 

allvarliga sociala problem behöver stöd från socialtjänsten för att få och klara ett eget boende. Den som beviljas 

insatsen träningslägenhet har ofta stort behov av stöd och tillsyn. Träningsboende är en tidsbegränsad insats. 

- Referenslägenhet är ett boende som syftar till att ge referenser för att kunna få kontrakt på den öppna 

bostadsmarknaden. Referensboende är en tidsbegränsad insats. 

- Ungdomslägenheter – är mindre lägenheter som kan möta unga personers behov. Unga vuxna med särskilda 

skäl att flytta hemifrån kan exempelvis vara en ungdom som varit placerad i familjehem. 

- Jourlägenheter avser lägenheter som är avsedda att möta ett kortsiktigt behov av boende i ärenden som 

beviljats akut boende. Lägenheterna är ofta grundmöblerade för att möjliggöra snabb in- och utflytt. Målgrupper 

för denna typ av boende är exempelvis brottsutsatta, barnfamiljer som är i akut bostadslöshet, hit räknas även 

nyanlända som inte är anvisade till kommunen utan söker bostadsort på egen hand och har tackat nej till 

Migrationsverkets anvisning. 

 

Bostad först - Grundtanken är att bostad är en mänsklig rättighet som inte ska villkoras med krav på förändring. 

Boendeformen utgår i stället från hyreslagen och att individen ska få det stöd den behöver för att kunna följa den. 

På sikt ska den stabila boendesituationen ge individen förutsättningar för att kunna förbättra sin livssituation även 

på andra områden. Socialstyrelsen har sammanställt resultat av forskning om Bostad först och andra 

boendelösningar för hemlösa personer i en systematisk kartläggning. Bostad först finns med i Socialstyrelsens 

Nationella riktlinjer från 2017. 

I dagsläget sker tilldelning av lägenheter genom avtal tecknade med i första hand allmännyttiga bostadsbolag. 

Avtal finns med bland annat Kungälvsbostäder 2,8 procent och Förbo 4 procent.  

 
Totalt förfogar kommunen över ca 133 bostäder som fördelas på de olika kontraktsformerna, fördelning av bostäder 
mellan kontraktsformerna styrs av socialt boende. Av dessa är 34 bostäder som hyresgästen inte kan överta 
kontrakten på. Antingen att utifrån att fastighetsägaren säger nej till detta eller att det är kommunägda bostäder. 
Dessa lägenheter används som genomgångsbostäder i avvaktan på lägenheter där det går att överta kontrakt. 
 
Stödboende befintliga lokaler 

Kungälvs kommun har ett entreprenadavtal med Stadsmissionen som driver Energivägens stödboende i 

kommunens lokaler. Energivägen har sammantaget 16 platser varav 1 är jourplats. Samtliga platser är 

fullbelagda och beslut om stödboende verkställs också på upphandlade externa stödboenden. Då målsättningen 

för perioden är att i så stor utsträckning som möjligt kunna verkställa beslut i verksamhet i egen regi så ökar 

behovet av plats på stödboende i kommunen eller av andra insatser för att kunna arbeta förebyggande och ge 

mer stöd i hemmet så att individen klarar av att bo hemma. 

 
Träningslägenheter befintliga lokaler 

Totalt finns 8 lägenheter på Bagaregatan 6 

 

 

Behov och planering för perioden 2023–2026 

• Kommunen har ett ansvar att tillgodose kommuninnevånarnas behov av bostäder i sin planering. Ett 

verktyg för kommunen i detta avseende är det allmännyttiga Kungälvsbostäder som är den största 

aktören i Kungälv tillsammans med Förbo. Ett fortsatt samarbete med allmännyttan och övriga 

hyresvärdar behöver ske för att lösa behoven av bostäder. 
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• I samband med exploateringar av kommunal mark finns möjlighet att hantera frågor som rör social 

hållbarhet. Exploatörer som bygger kan förnärvarande söka investeringsstöd om kontrakt om sociala 

boenden skrivs med kommunen. 

• Under perioden fokuserar verksamhetsområde myndighet tillsammans med utförare i andra 

verksamhetsområden inom sektorn på att tillse att det finns insatser på plats i kommunen för att i 

möjligaste mån kunna verkställa beslut med insatser i egen regi i stället för köp från extern leverantör. 

• Det ökar kraven på tillgängliga och lämpliga lägenheter och boenden.  

• Behov av en umgängeslokal där placerade barn och vårdnadshavare kan mötas och för umgängesstöd 

enligt beslut av Tingsrätten.  

• Sociala kontrakt: Det pågår ett arbete med att motverka inlåsningseffekter av sociala kontrakt. Dels är 

målet att skapa förutsättningar för en högre självständighet där individen inte behöver vara beroende av 

socialtjänsten, dels arbeta för att behov möts med rätt insats till rätt kostnad. Målet är att de sociala 

kontrakten övergår till första handskontrakt med den enskilde.  

• Jourlägenheter: Behovet förväntas öka. För närvarande används olika typer av lägenheter/fastigheter. 

Behovet är jourboenden inom kommunens geografiska gräns då eventuella ersättningar styrs av var 

boendet är lokaliserat. Det finns för närvarande ca 23 ärenden som har bostad med jourkontrakt efter 

bedömning att de är berättigade till bistånd med akut boende. Behovet av denna typ av boende förväntas 

öka.  

• Bistånd som avser boende (hemlöshet): Prognosen för behov av lägenheter bör kunna uppfyllas inom de 

avtal som skrivits med fastighetsägare. Avtal finns med Kungälvsbostäder och Förbo. Målsättningen är 

att i så stor utsträckning som möjligt att verkställa beslut i egen regi. Vissa kontraktsformer som 

exempelvis referensboende har upphandlats externt (ca 50 procent av alla beslut under 2021). 

• Behov av 4–5 mindre lägenheter för ungdomar inom ramen av s.k. hemmaplanslösning d.v.s. bistånd i 

form av öppenvårdsbehandling/stöd och boende utanför föräldrahemmet. I dagsläget finns inte de 

ursprungliga 4 lägenheter till förfogande då man inte har växlat ut de unga vuxna som har placerats i 

lägenheterna. 

 
 
Planering för 2027 och framåt 

• Behoven i utblicksperioden är svår att prognostisera då det är beroende av faktorer som konjunktur, 
flyktingsituationen, integrering av nyanlända, utvecklingen i bostadsbyggandet mm. 

• Även en striktare målgruppsbedömning påverkar behovet av alternativa bostadsformer då målet för 
socialt kontrakt är att individen skall kunna avancera till eget kontrakt. Om övertag av kontrakt inte är 
möjligt att uppnå så påverkar detta individens möjligheter och kommunens ansvar kvarstå över längre tid 
och behovet av sociala bostadsformer ökar därmed 

• Kommunen behöver fortsätta att arbeta tillsammans med exploatörer och fastighetsägare som är villiga 
att hantera sociala frågor som en del av sitt hållbarhetsarbete. I samband med exploateringar av 
kommunal mark finns möjlighet att hantera socioekonomiska värden. Exploatörer som bygger kan även 
söka investeringsstöd om kontrakt om sociala boenden skrivs med kommunen. 
 

Konsekvenser om ovanstående behov inte möts 
Sektorn får fortsätta att köpa tillfälliga och långsiktiga platser och hitta alternativa dyra boendelösningar till 
exempel vandrarhem och privata hus. Personerna kan inte erbjudas ett boende där de kan växa och utvecklas 
samt kommunen riskerar tvingas att köpa boendeplatser externt, vilket medför höga placeringskostnader för 
kommunen. 
 
Nyanlända  
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Flyktingmottagandet är en del i Kungälvs tillväxt. Det ställer krav på resurser i boenden, skola och i övriga delar 
inom förvaltningen.  
 

Nya kommuninvånare 
utifrån flyktingmottagandet 

2017 2018 2019 2020 2021 Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Ensamkommande 14 3 7 4 3 **8 **4 

Nyanlända.anv. /EBO 195 161 100/17 79/20 85/8 *80/15 80/15 

Ackumulerat 509 673 797 900 996 **1099 **1198 

*Det finns en rest av både kvot och anvisningar på 11 personer från 2021 som på grund av pandemin ej anlänt till 
kommunen, därav ett högre tal för 2022. 
** Enbart en prognos utifrån ackumulerat antal då från 2022 och framåt är svår att förutse på grund av Ukraina 
krisen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Befintliga hushåll nyanlända vuxna/familjer efter 
områden 

2017 2018 2019 2020 2021 

Kode 3 9 9 9 9 

Diseröd 9 10 11 11 17 

Centrum/Ytterby 12 53 70 88 92 

Torsby /Kärna 13 21 21 21 22 

Ulvegärde/Munkegärde 3 4 4 8 8 

Dösebacka 4 4 4 4 4 

Skälebräcke /Svarvareg.6 10 9 9 9 9 

Ängegärde bost. Moduler 30 53 48 30 30 

Fästningholmen Gröna Villan 1+2 7 7 7 7 16 

Fridhemskullen 12 13 13 13 13 

Solbräcke   26 26 26 

 
 
 
 
 
 
 

Vuxna/Familjer 
Nyanlända behov av 
permanenta bost. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 rum o kök  50 17 22 12 8 8 6 4 4 

2 rum och kök  34 13 2 10 8 5 5 4 4 

Bostäder för  
ensamkommande barn 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Totalt antal bäddar 73 14 14 14 14 7 

Fontin (Centrum) 18 0 0 0 0 0 

Skälebräcke 1 0 0 0 0 0 0 

Centrum 1 15 0 0 0 0 0 

Centrum 2 14 0 0 0 0 0 

Skälebräcke2 12 0 0 0 0 0 

Centrum 3 3 7 7 7 14 7 

Stöd PUT bostäder 11 7 7 7 7 7 
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3 rum o kök  16 14 9 14 12 12 12 12 10 

4 rum o kök  8 4 3 1 4 4 2 2 2 

5 rum o kök  8 4 2 1 0 0 0 0 0 

Totalt behov bostäder  116 52 38 38 32 29 25 22 20 

Utfall tillkomna 
permanenta bost.  

 0 0 0 0 0     

Utfall tillkomna 
omförhandlingsbara 
bost, t. 1: handskontr. 

 0 13 8 8 8     

Tillkomna 
boendeplatser 
genomgångsbostäder 

 26 184 145 58 78     

Ant. Pers. anvisade till 
Kungälvs kom. + 
EKB netto. 

 195 
 
14 

161 
 
3 

110 
 
7 
 

79  
 
4 

85 
 
3 

69 
 
*8 

*80 
 
*4 

*80 
 
*3 

*75 
 
*3 

Ackumulerat antal 
personer i Kungälvs 
kommun. 

 529 693 810 893 981 1058 *1142 *1225 *1305 

Antal personer i 
genomgångsbostäder 

     638     

*Siffrorna avser prognos utifrån 2022-01, information om kommande anvisningar från Migrationsverket. 
**Utfall 2017-2021 avser endast tillkomna genomgångsbostäder varav stor del kortsiktiga 3-5 år. 
 
 
Prognoserna bygger på senaste information från Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos, ”Summa 
kommunmottagande under året.” Tabellen avser behovet av långsiktiga bostäder för Nyanlända. Utfallet för 2017–
2021 innefattar dock enbart genomgångsbostäder. Det långsiktiga behovet är därmed inte tillgodosett. Ingen 
avflyttning är medräknad i denna prognos. 
 
Behoven nedan avser permanenta bostäder med möjlighet till eget förstahandskontrakt för att ha möjlighet att 
minska tillfälliga bostäder. Idag finns ca 212 hushåll i tillfälliga/genomgångsbostäder varav 36 har kontrakt där det 
finns möjlighet till eget förstahandskontrakt. Kommunen behöver fortsätta arbetet tillsammans med exploatörer och 
fastighetsägare för att lösa behovet av fler hyresrätter i kommunen. 
 
Det totala behovet av bostäder utifrån det ackumulerade antal invånare i genomgångsbostäder, d.v.s. det 
uppdämda behovet av permanenta bostäder kan ses som följande (Prognos gjord 2022). 

• 1 rum och kök, cirka 30 st. 

• 2 rum och kök, cirka 25 st. 

• 3 rum och kök, cirka 35 st. 

• 4 rum och kök, cirka 5 st. 

 
Konsekvenser om ovanstående behov inte kan lösas 

• Målgruppen blir hemlösa och kommunens ansvar kvarstår då vistelsebegreppet enligt Socialtjänstlagen 
träder in.  

• Det innebär att Migrationsverket anvisar nyanlända till Kungälvs kommun oavsett, enligt anvisning och 
bosättningslagen. Det innebär att det är kommunen som är ansvarig. 

• Alternativet att köpa plats för vuxna och familjer med barn finns inte för närvarande så det är ett måste att 
varje kommun kan ta fram boendelösningar efter det fördelningstal som respektive kommun tilldelats. Det 
kan innebära akuta lösningar såsom hotell, vandrarhem etc. 
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Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård 
Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 §. Enligt avtal i samband 
med regionbildningen, och därtill kopplad skatteväxling, mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen har kommunen ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av sjuksköterska, 
arbetsterapeut och sjukgymnast.  
 
Kommunen skall erbjuda en god och säker hälso- och sjukvård till de personer som bor på särskilda boenden, för 
personer som bor i bostäder med särskild service, för personer under vistelse på daglig verksamhet och till 
personer med behov av sjukvård i ordinärt boende (hemsjukvård). Hälso- och sjukvårdsåtgärder utförs av 
legitimerad personal, samt av omvårdnadspersonal på delegation av legitimerad personal. 
Sjuksköterskeenheten och Rehabenheten är lokaliserade i gemensamma lokaler på Stadshuset.  
  

Korttidsverksamhet  
Korttidsplats beviljas utifrån ett biståndsbeslut. Behovet av plats på korttidsboende grundar sig dels i att möta 
efterfrågan som genereras av utslussning från slutenvård och sjukvård i enlighet med Lag (2017:612) om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, dels i behov av boende med både habiliterande och 
rehabiliterande åtgärder för återhämtning så att den enskilde sedan kan återgå till ordinärt boende. Det kan också 
vara så att en person placeras på korttidsboende i väntan på att kunna verkställa beslut om SÄBO (Särskilt 
boende). 
 
Korttidsverksamhet bedrivs i lokaler på Lekmannagatan i Ytterby (i samma byggnad som äldreboendet).  
 

 
 
På korttidsverksamheten finns 19 korttidsplatser. Verksamheten använder även vid behov de 3 trygghetsplatser 
som finns på särskilt boende till korttidsplatser.   
 
Nationellt i Sverige pågår kontinuerligt en aktiv utveckling till att alltmer vård skall bedrivas i patienternas hem, 
mindre vård på sjukhus. Fler behandlingar kan utföras polikliniskt, eller med kortare vårdtid på sjukhus.  Detta 
medför att mer vård utförs i patienternas hem samt att fler patienter kan behöva ökad hjälp och stöd en kort 
period på korttidsplats innan de kan komma hem. Utifrån detta kommer behovet av korttidsplatser att öka. 
Korttidsverksamheten behöver dessutom ha platser för patienter i vård i livets slut i något större omfattning än 
vad kommunen har idag, när patienterna inte vill eller kan vårdas hemma i livets slut.  

 
 
 
 
 
 
 
Sammanställning totalt antal korttidsplatser: 2022-2026 

 2022 2023 2024 2025 2026 

Befintliga korttidsplatser i 
kommunal regi, januari   

19 19 24 24 24 
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Köp av korttidsplatser Ale   
(beroende på brist på SÄBO-
platser)  

 
10 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Utökning  
korttidsplatser/växelvård egen 
regi  

0 5 0 10 0 

 
Planering för perioden 2023–2026, utblick 2027 och framåt 

• På grund av brist på särskilt boende köper Kungälvs kommun korttidsplatser av Ale Kommun, dessa 
avses i första hand för brukare som i väntan på en ledig plats på särskilt boende inte kan vistas i sitt 
ordinära hem. Ett samverkansavtal om 10 korttidsplatser är tecknat med Ale kommun t.o.m. 31 
december 2022.  

• Inom de kommande åren behöver kommunens egna korttidsplatser öka och planen är att öka med 5 
platser inom befintligt bestånd från 2023 till 24 stycken. Arbetet är påbörjat med översyn av lämpliga 
avdelningar där korttidsplatser kan skapas. I utredningen ingår Lyans avdelning på Ranrikegården 
där lägenheterna efter hand som de blir tomma skulle kunna konverteras till växelvårds lägenheter. 
Det är tillåtet att använda sig av växelvårdsformen tex i väntan på en SÄBO placering. 

• År 2025 bedöms ytterligare 10 korttidsplatser behövas på grund av befolkningsutvecklingen med allt 
fler äldre. Var korttidsplatserna ska skapas är inte klarlagt utan flera möjligheter utreds. 

• Nationellt pågår omställning av vård, vilket innebär att mer vård ska bedrivas i den enskildas hem. 
Detta kommer innebära ett ökat behov av korttidsverksamhet och korttidsplatser.  

 
Konsekvenser om ovanstående behov inte kan lösas: 

• Om brist föreligger minskar möjlighet till avlastning för anhöriga. 

• Brukare med behov av korttidsplats får inte plats vilket medför ökning av insatser inom hemtjänst och 
hemsjukvården. 

• Brist på särskilt boende gör att brukare fyller upp korttidsplatserna och att platserna inte räcker till.  
Detta gör i sin tur att betydande risk finns för att kommunen inte kan ta hem patienter från sjukhus 
som är utskrivningsklara, vilket snabbt medför betalningsansvar och stora kostnader för kommunen. 
2022 kostar en betalningsansvarsdag 9300 kr/dygn.  
 

Hälsofrämjande verksamhet 
Inom verksamhetsområde hälso- och sjukvård ingår även hälsofrämjande verksamhet som riktar sig till äldre. 
Lokalen där verksamheten erbjuder anhörigstöd och kultur/fritidsverksamhet finns centralt lokaliserad på Oasen. 
Dessutom ingår ”Träffpunkt Kvarnkullen” (tidigare Rexegården) och träffpunkt Lekmannagatan/Ytterby i 
verksamhetsområdet. För Hälsofrämjande verksamhet med anhörigstöd och kultur/fritidsverksamhet finns en 
målsättning om att ha ett center för hälsofrämjande verksamhet i större omfattning. Om hälsofrämjande 
verksamheten skulle ges möjlighet att bedriva verksamhet i en större lokal med ändamålsenliga utrymmen kan 
utbudet för kommuninvånarna breddas. Även stödet till anhöriga skulle kunna breddas ytterligare genom att 
anhöriga kan erbjudas social gemenskap med andra i liknande situation, vara med i studiecirklar, delta i 
träffpunkter, träffa anhörigkonsulenter, medverka i anhörigföreningen med mera. Lokalen som används för 
anhörigstöd idag har begränsade utrymmen för gruppverksamhet. Optimal placeringen för verksamheten är 
centralt med närhet till kollektivtrafik.  

 
 
Planering 2023–2026 

• Fortsatt verksamhet i enlighet med ovanstående beskrivning 
 
2027 och framåt 

• ett centralt placerat anhörigcenter i en större omfattning med möjlighet att utveckla verksamheten 
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Verksamhetsområde Vård- och omsorgsboende 
I Kungälvs Kommun finns sex Vård- och Omsorgsboenden med sammanlagt 332 lägenheter i egen regi. 
Dessutom finns 54 upphandlade lägenheter i Vård och Äldreomsorgsboende som drivs i extern regi. Det finns 
också två före detta servicehus som är under avveckling. Utfasningen sker succesivt efter hand som hyresgästen 
flyttar ut eller när bostadsbolaget godtar nuvarande hyresgäst som kontraktsinnehavare i sitt eget bestånd. 
Någon tidsangivelse finns inte att uppge då ovan faktorer styr utfasningen. Rexegården har idag 4 lägenheter 
kvar att växla ut till Kungälvsbostäder och Sörgården har också 4 lägenheter kvar att växla ut till Förbo. 
 

Befintliga äldreboenden 

Äldreboende Plats Antal lägenheter 

Ekhaga  Diseröd 52 

Gläntan/Kaprifolen Kärna 44 

Solhaga Kode 51 

Ranrikegården Kungälv 50 

Ytterbyhemmet Ytterby 92 

Båtsmansgärdet Kungälv 43 

 Attendo (extern regi)  Ytterby  54 

 

Ekhaga i Diseröd 

 

Här finns 52 lägenheter. Storleken varierar mellan 25-32 kvadratmeter. 

Gläntan/Kaprifolen i Kärna 

 

Gläntan har 16 lägenheter och Kaprifolen 28 lägenheter. Lägenheterna är mellan 21- 75 kvadratmeter och det 

finns flera tvårumslägenheter. 
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Solhaga i Kode 

 

Här finns 51 lägenheter mellan 24 -61 kvadratmeter varav några tvårumslägenheter. En tillbyggnad av Solhaga 

pågår och står klar sommaren 2023. Då utökas boendet med ytterligare 22 lägenheter. 

Ranrikegården i Kungälv 

 

Här finns 50 lägenheter i varierande storlek, 26-41 kvadratmeter. 

Ytterbyhemmet i Ytterby 

 

Ytterbyhemmet är det största äldreboendet i kommunen med 92 lägenheter, varav 4 lägenheter är parboende. 

Lägenheternas storlek varierar mellan 27 - 34 kvadratmeter. 
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Båtsmansgärdet i Kungälv 

 

På Båtsmansgärdet finns 43 lägenheter och storleken varierar mellan 42-54 kvadratmeter varav fyra är 

tvårumslägenheter. Sedan lång tid tillbaka finns en planering för att möjliggöra avvecklingen av Båtsmansgärde 

som särskilt boende för äldre. Avvecklingen beror på att byggnaden inte är utformad för den verksamhet och 

vårdtyngd som finns idag. Fastigheten ägs av det kommunala bolaget Bokab som avser att utveckla fastigheten 

när det inte längre är ett särskilt boende. Avvecklingen av Båtsmansgärde föreslås göras i samband med 

byggnationen av ett nytt äldreboende i Kungälv som planeras stå klart 2025. En parameter som kan komma att 

påverka avvecklingen är om behovet av platser inom äldreomsorgen skulle stiga mer än prognostiserat. Då kan 

avvecklingen av Båtsmansgärde behöva skjutas på framtiden för att tillgodose behovet av äldreomsorg. När 

byggnaden avvecklas som särskilt boende kan den ha andra användningsområden så som trygghetsbostäder 

eller servicebostäder. En fortsatt dialog förs med Bokab hur bolaget som fastighetsägare ser på byggnadens 

utveckling och vad kommunens kommande behov är. 

 
Prognostiserat behov av särskilt boende för äldre 
Personer som beräknas vara i behov av lägenheter inom särskilt boende är uträknade efter nationell statistik från 
Socialstyrelsen avseende de olika åldersgruppernas behov samt kommunintern statistik. Beräkningarna av 
behovet utgår ifrån kommunens befolkningsprognos. Dessutom har hänsyn tagits till väntelista samt befintligt 
antal ärenden som överstiger 140 hemtjänsttimmar per månad i ordinärt boende. 
 
Det framtida behovet av lägenheter i särskilt boende för äldre kan på sikt påverkas genom bostadsåtgärder som 
kan öka möjligheterna till kvarboende i det egna hemmet. Boendeformer på den öppna marknaden såsom 
trygghetsboende/seniorboende som riktar sig till äldre personer kan vara en faktor där effekterna behöver 
studeras närmare under kommande år. Genom att välja bostäder med närhet till bra kommunikation samt bra 
planlösning och hög tillgänglighet kan en persons behov av en plats på ett särskilt boende förskjutas i tid. Även 
övriga bostäder inom kommunen som har centralt läge med tillgång till kommunikationer och service, samt 
tillgänglighet med hiss mm, bidrar till att kvarboendet i det egna boendet underlättas.  
 
En kartläggning av befintliga bostäder inom vård- och omsorgsboende behöver göras utifrån tillgänglighet och 
arbetsmiljö. Av de personer som erbjudits plats på SÄBO tackade 22% nej under 2021. Arbete pågår för att 
förändra den situationen. Därutöver är det löpande underhållet av lägenheterna viktigt för den upplevda trivseln. 
 
 

Antal fattade biståndsbeslut 
Senaste 5-årsperioden 

2017 2018 2019 2020 2021 

Avseende SÄBO-platser 181 196 169 164 199 

Historik över fattade biståndsbeslut för särskilt boende för äldre 
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• Biståndsenheten har årligen beslutat om 182 SÄBO platser/år i genomsnitt, under 2017-2021 

• Boendebeläggningen under åren 2017-2021 var 95%. 

• I befolkningens åldersgrupp 80 år och äldre prognostiseras ca 13% vara i behov av SÄBO-plats (plats på 
vård-och omsorgsboende) 

• Boendetiden på ett vård-och omsorgsboende är 12-28 månader för 95% av brukarna. 
 

 
Prognos 2023-2026 
 

Befolkningsprognos Kungälvs kommun 2022 2023 2024 2025 2026 

Antal personer 80 år eller äldre 2 860 3 010 3 140 3330 3480 

Beräknade personer med behov av SÄBO (inflyttning)* 200 211 220 233 243 

Beräknade personer som lämnar SÄBO (utflyttning) -190 -200 -209 -220 -229 

Netto (antal personer) 10 11 11 13 14 

 

 
Planering perioden 2023-2026 

• Pågående tillbyggnad av vård-och omsorgsboende, 22 nya platser, Solhaga, Kode 

• Nytt vård-och omsorgsboende 90 platser i Ängegärde, centrala Kungälv 
 

Sammanställning planerat antal SÄBO-platser  

Kungälvs kommun 2022 2023 2024 2025 2026 

Egen regi 332 332 354 354 401 

Nerlagda platser      -43**  

Planerade platser  22*    

Behov nya platser     90***  

Extern regi   55 55 55 55 55 

Summa 387 409 409 456 456 

 
* Pågående byggnation, (+22 platser på Solhaga klara augusti 2023) 
**Avveckling av Båtsmansgärde 
*** Nytt SÄBO Ängegärde (90 platser, planeras stå klara augusti 2025) 
 
Planering för 2027 och framåt 

• Kommande prognoser för målgrupper måste beaktas, eventuell lagstiftning måste beaktas, behov av 
detaljplaneläggning för vård-och omsorgsboenden ska omhändertas i samhällsplaneringen. 
 

Konsekvenser om planering av särskilda boendeformer inte kan genomföras 

• Temporära boendeplatser för särskilt boende måste tas fram. Den enskildes rätt till bistånd består och 
behov av insatser enligt Socialtjänstlagen måste lösas trots att brist råder i kommunen.  

• Hemtjänstinsatserna ökar mer än befolkningsprognosen indikerar om särskilda boendeformer inte räcker 
till för att möta upp behovet. 

• Om en kommun inte kan uppfylla sitt lagenliga åtagande kan sanktionsavgifter att utkrävas. 
Storleksordningen motsvarar den kostnad som kommunen skulle haft för motsvarande boendeplats. 
Detta innebär att de platser som saknas måste ändå betalas i form av vite till Socialstyrelsen 
 

Faktorer att beakta vid byggnation av nya äldreboenden eller ombyggnation av befintliga 

• Nya krav från staten på högre bemanning av särskilda boendeformer är under utveckling nationellt. Det 
kan innebära att driftskostnaderna per lägenhet kommer att öka. Dessa krav står också i tydlig relation till 
hur planlösningen är utformad. Detta innebär att vid nybyggnation av särskilda boendeformer måste 
planlösningen vara optimalt utformad för att motverka de extra personalresurser som äldre byggnader 
troligen måste tillföras. 

• Driftseffektiva lösningar har diskuterats i många år inom äldreomsorgen. Men när äldre byggnader byggs 
om finns det inte alltid möjlighet att skapa driftsoptimala lösningar. Ytterbyhemmets 19-personsenheter är 
ett tydligt exempel och Ranrikegården med små 6-personsenheter ett annat.  För att möta framtiden med 
driftseffektiva enheter är den framtida planeringsprocessen av största betydelse. 
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• Leveransår av nya lägenheter behöver koordineras väl med när behoven antas uppstå för att undvika 
brist eller överskott vilka båda medför onödiga ytterligare kostnader. Detaljplaner behöver upprättas i god 
tid innan för att möjliggöra byggstart i rätt tid. 

• Byggnaden får inte vara för liten då detta alltid orsakar driftsineffektivitet. Byggnader med mindre än 3 
enheter ökar driftskostnaderna med minst 1 mkr per år. 

• Möjlighet att öppna upp mellan olika enheter kvälls och nattetid. Innebär att enheter skall ligga på samma 
våning och i rad. 

• Antalet lägenheter per enhet. 10–12 lägenheter rekommenderas gällande demens.  

• Överskådlighet är ett krav och innebär inga svängda korridorer. 

• Tomten skall vara tillräckligt stor för att tillåta effektiv planering av huskropparna. En 10 enhet per plan 
ger mycket höga årliga driftskostnader. Minst två 10 enheter per plan i längdriktning ger lägre 
driftskostnader.  

• Transportsamband inom byggnaden gällande sop- tvätt-, mat- och förrådshantering behöver studeras 
och planeras väl för att effektivisera arbetsprocesserna. 

• Byggnadens storlek utifrån antalet lägenheter bör stå i relation till behov av antal enhetschefer som 
byggnader kräver för drift. Det är cirka 35–40 lägenheter per chef.  

• Digitala lösningar i befintliga och nya boenden ska också ses som en möjlighet. Arbete pågår med 
översyn och uppdatering av välfärdstekniken.  

 
 

Verksamhetsområde Stöd i ordinärt boende 

Ordinärt boende, Bostäder med god tillgänglighet och 
Trygghetsbostäder 
Ordinärt boende avser alla bostäder som inte omfattas av särlagstiftning. Många äldre bor i ett bostadsbestånd 
där den fysiska miljön är mindre bra för kvarboende vid beroende av stöd eller vård och omsorgsinsatser. 
Tillgängligheten i äldre bostadsområden är generellt sett sämre än i nybyggda områden. Förutsättningarna för en 
god arbetsmiljö i hemtjänst och hemsjukvård i det ordinära boendet kan vara komplicerad men även obefintlig. 
Bostadsanpassningar är i vissa fall nödvändiga för att kunna tillgodose behovet av vård och omsorg. 
 
Gruppen äldre med funktionsnedsättningar på grund av ett normalt åldrande samt övriga med fysisk 
funktionsnedsättning ställer vissa gemensamma krav på bostäderna. Bostäderna ska vara lämpade för 
utrymmeskrävande hjälpmedel och personlig hjälp. Det är också nödvändigt med anpassade hissar, ordentliga 
dörrbredder, låga trösklar eller tröskellöst, stadiga handtag osv.  
 
Speciella boendekoncept för äldre med anpassade lägenheter där det till exempel inte är långt mellan sovrum och 
toalett, kan minska fallrisken, som är stor speciellt nattetid. Äldre vill flytta till attraktiva boenden där själva boendet 
kan ge ett mervärde i form av ökad livskvalité och självständighet. 
 
Det är viktigt att främja marknadens byggnation av nya bostadslägenheter med god tillgänglighet, nära service, 
dagligvarubutik och kollektivtrafik. Det finns fördelar med att bostäder byggs kontinuerligt i alla kommunens 
serviceorter/kommundelar. Det möjliggör kvarboende för de äldre i sin kommundel och kan ge en 
generationsväxling då de äldre säljer sina hus för att köpa/hyra en lägenhet. Närhet service, vårdcentral och 
kulturutbud är betydelsefull. Träffpunkter och dagverksamheter är viktiga komplement till anhörigstöd och 
hemtjänst för att kunna möjliggöra och förlänga kvarboendet i det egna hemmet eller i bostäder anpassade för 
äldres behov. 
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Hemtjänst dag- och kvällstid 
Hemtjänsten utför service, omsorg, socialt stöd, delegerade HSL-insatser, möjlighet att vistas på dagverksamhet 
samt tar emot och åtgärdar trygghetslarm. Inom verksamhetsområdet finns även Personlig assistans, det finns 3 
lägenheter enl. LSS i Kungälv, samtliga bemannade med personlig assistans. 
Hemtjänst utförs nästan alltid genom ett flertal hembesök per dag och brukare. Kommunen utförde ca 413 744 
hemtjänsttimmar under 2021 varav 12% med extern utförare. Hemtjänsten har löpande behov av lokaler som 
ligger rätt placerade i förhållande till var brukarna finns. Felplacerade lokaler är kostnadsdrivande. 

 

Redovisning av hemtjänsttimmar  2021 Totalt % 

Egen regi 358 732 87% 

Servicehus (egen regi) 3 606 1% 

Privat regi 51 406 12% 

Totalt 413 744 100% 

 
 
Behov av lokaler och planering 2023-2026 
 
Hemtjänst på serviceorterna Kärna och Marstrand 
Kärna- och Marstrands hemtjänst behöver samlokaliseras för bättre samordningsvinster. Sökande efter lämplig 
lokalisering pågår där en sammanslagning med hemtjänsten i Kärna kompletteras med en filial i Marstrand kan 
vara ett alternativ. Utrymmesbehovet blir ca 150-200 m2 och säker parkering och laddmöjlighet för cirka 15 bilar.  
 
Hemtjänstlokal i centrala Kungälv 
I samband med att ett nytt äldreboende byggs i Ängegärde kommer även lokalbehov för delar av hemtjänsten att 
tillgodoses i byggnaden. Byggnaden beräknas stå klar under 2025. Hemtjänsten kommer då att ha en 
ändamålsenlig lokal som uppfyller verksamhetens behov. Äldreomsorgen och Stöd i ordinärt boende (hemtjänsten) 
kommer att ha vissa gemensamma delar i lokalerna så som exempelvis pausutrymmen. 
 
Planering 2027 och framåt 

• Hemtjänsten behöver löpande bevaka behovet av lokaler som ligger rätt placerade i förhållande till var 
brukarna finns.  

Trygghetslarm samt Hemtjänst nattetid  
Trygghetslarm och Hemtjänst natt i ordinärt boende. Varje natt arbetar cirka 10-12 undersköterskor med nattliga 
hemtjänstinsatser/larmåtgärder i hela kommunen. Verksamheten utför också vissa LSS insatser för 
funktionshinderverksamheten nattetid. Verksamheten har lokaler i stadshuset. Verksamhetens volym följer 
befolkningsutvecklingen och ökar när åldersgruppen + 80 år växer.    
  

Verksamhet LSS-boende och daglig verksamhet  
Här finns enheter som utför beviljade insatser bostäder med särskild service, ledsagning, korttidsvistelse, 
korttidstillsyn. 

Bostäder med Särskild Service (BmSS) 
Det finns tre former av boende med särskild service för personer med intellektuella eller psykiska 
funktionsnedsättningar. Lagen om Bostad med särskild service ställer krav på anpassade boenden. Boverket och 
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Socialstyrelsen har ett regelverk för särskilda boendeformer för att bostäderna skall godkännas som fullvärdiga. 
Kraven har ändrats och det ställs högre krav än tidigare.  
 

• Gruppbostad  

• Servicebostad  

• Särskild anpassad bostad  
 
Gruppbostad  
Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att 
mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.  I gruppbostaden skall det finnas en fast kollektiv 
bemanning som i huvudsak skall täcka de boendes hela stödbehov. Det skall vara ett litet antal lägenheter som 
är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. En 
gruppbostad kan vara belägen i enskild byggnad eller inrymmas i ett flerfamiljshus. Det kan endast anslutas 6 
bostäder för att godkännas som en gruppbostad. 
 
Servicebostad  
En servicebostad består av ett antal lägenheter där man har tillgång till gemensam service och fast anställd 
personal. I en servicebostad kan de bo fler personer än i en gruppbostad. Serviceboende är en mellanform 
mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad 
 
Annan särskilt anpassad bostad   
”Annan särskilt anpassad bostad för vuxna” avser bostad med viss grundanpassning men utan fast bemanning. I 
denna boendeform ingår inte omvårdnad och inte heller fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Särskilt 
anpassad bostad är en insats som kan sökas via LSS, behovet av bostad uppstår när en ansökan inkommit och 
beviljats. Efterfrågan på denna insats har varit ganska låg under de senaste åren. 
 
Befintliga gruppbostäder och servicebostäder för bostad med särskild service (LSS) 

 

 
  
Behov av boenden 

• När det gäller BmSS är den generella trenden att allt fler vill bo i ordinära bostäder med stöd i hemmet 
och i grupp- och servicebostäder som är så lika ett ordinärt boende som möjligt, men med närhet till 
personal.  

Bostad med särskild service 

(Funktionshinder/LSS)

Antal 

platser

Fridhemsgatan 29 GB 4

Gamla Kungälvsvägen 17 7

Barfotsgatan 4

Jorsalagatan 6

Korsriddagatan 5

Husfrejagatan 6

Ormen Långegatan 23, 6

Böcklegrind  Grindenv 10 5

Västra Porten 4 5

Runängsgatan 5 7

Gamla Grinden (Kungälvsv. 76) 6

Skatan 4 , Kungälvsvägen 40 4

LSS, Ullstorp (Grepvägen) 6

Skatan 4 , Kungälvsvägen 40 2

Rådmansparken, Rådmansg. 40 7

Torggatan 6  , GM 7

Solhultsgatan 8 13

Torsbyvägen 6

Vitmossegatan 6

Vitmossegatan 10
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• Behovet av gruppbostäder/servicebostäder har under flera år varit större än tillgången. Kommunen har 
ett fortlöpande behov att få fram bostäder för personer som behöver särskilt stöd. Kön till sådana 
bostäder är idag relativt lång och leveransen av bostäder sker inte i samma takt som behoven uppstår.  

• För att kunna verkställa redan fattade beslut om Bostad med Särskild Service behövs en fortsatt 
utbyggnad/tillgång till fler bostäder. Det är nödvändig för att kunna möta behovet av bostäder för 
funktionshindrade personer nu och framåt. Behovet ska arbetas in i samhällsplaneringen och 
kommunens exploateringsprocesser. 

• Under 2022 finns 37 personer som är 15 år och äldre och som har identifierats som potentiella att 
ansöka om BmSS i framtiden. Det är rimligt att anta att framtida brukare kommer att ansöka om BmSS i 
anslutning till att de fyllt 18 eller avslutat sin gymnasieskolgång.  

• Verksamheten uppskattar att ansökningarna om BmSS skulle kunna ske enligt nedanstående fördelning. 
För 2020 och 2021 redovisas ett utfall att jämföra med prognosen. 

 
 
 
 
 
 

 
Antal personer som enligt prognos skulle kunna ansöka om Bostad med Särskild Service. 
 

• Lägesbild för biståndsbeslut för år 2022 är att sju personer finns i kön i väntan på LSS boende. Det innebär 
att sju personer har fått beslut om BmSS, men saknar permanent boende. Kommunen köper tretton LSS-
platser av andra aktörer utanför kommunen. (Det finns personer som är i fortsatt behov av köpt plats med 
specialkompetens. Därav är inte samtliga tretton personer aktuella för en plats i hemkommunen). 
Kommunen köper 3 boendeplatser för barn under 18 år och samtliga beslut om barnboende är verkställda. 
 
 

 *Lägesbild av antal beslut vid sammanställning av lokalförsörjningsplanen sep 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020  2021  2022  2023   2024 2025 

10 10 10 10  9 8 

utfall utfall      

9 7      

       

Målgrupp Beslut som 
saknar boende 

Beslut som finns 
på köpta platser 

Framtida 
uppskattade 
behov tom 
2025/2026 

Servicebostad  5* personer 
har beslut och 
saknar 
servicebostad 

1 23 

Gruppbostad  2* personer 
har beslut och 
saknar 
gruppbostad 

12 14 
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Planering för 2023-2026 

 
Ovanstående planering är anpassad efter pågående detaljplaner och byggprojekt men innebär att gruppbostäder 
och servicebostäder levereras senare än prognostiserat behov. Arbete pågår löpande med att förkorta 
genomförandetiden av byggprojekten där det är möjligt.  
 
Planering 2027 och framåt 

• Gruppbostäderna på Iskällan inte är ändamålsenliga i relation till målgruppen. Vårdtyngden är högre än 
förut då brukarna med åren har blivit mera vårdkrävande. Lokalerna är inte tillgänglighetsanpassade till 
den målgrupp som bor där idag. Arbetsmiljömässigt är lokalerna bristfälliga/svårarbetade och har svårt 
att uppnå myndighetskraven gällande hygien såsom tvätt med mera På sikt behöver flera av bostäderna 
fasas ut eller ställas om alternativt ersättas av moderna lokaler som är anpassade för målgruppen. 

• Behovet av BmSS behöver arbetas med i samhällsplaneringen och kommunens exploateringsprocesser. 
 
 
Konsekvenser om planeringen inte kan genomföras 

• Det är av största vikt att tillgodose behovet av bostads med särskild service då verksamheten har ett 
politiskt beslut att minska antalet köpta platser med 70 procent (KS2017/1056).  

• Om inte ett boende kan verkställas inom rimlig tid (6 månader) medför det att en särskild avgift (vite) 
måste betalas av kommunen, alternativt måste kommunen köpa plats av annan aktör/i annan kommun. 

• En aspekt som påverkar arbetet inom LSS är att verksamheten arbetar med brukarna utifrån ett 
livsloppsperspektiv. Det innebär att de bor i sin bostadslösning under hela sin livstid. Det medför då att 
kommunen ständigt måste ha tillgång nya boendelägenheter för att tillgodose tillkommande behov, 

År Område LSS Grupp  Antal Platser  

2024 Kungälv/Ytterby-
området (Nordtag) 

För målgruppen i behov av 
gruppbostad 

Gruppbostad 6 platser. Blir ej ren 
volymökning pga. omflyttning 
från bostäder med dålig 
tillgänglighet för personer med 
stora omvårdnadsbehov. 
(Omflyttning ger lediga platser på 
befintliga gruppboenden) 

2025 Kungälv-
Ytterbyområdet 

För målgruppen i behov av 
servicebostad 

Servicebostad om 10 platser.  

2025 
 

Kungälv/Ytterbyområdet För målgruppen i behov av 
servicebostad  

Servicebostad 10 platser.  
Verkställa ur kön och omflyttning 
av befintliga. (Behov finns att 
ersätta ett antal servicebostäder 
som pga. myndighetskrav brand-
klassning BBR 5b behöver fasas 
ut.)  

2026 Kungälv-
Ytterbyområdet 

För målgruppen i behov av 
servicebostad  

Servicebostad 10 platser.  
Verkställa ur kön och omflyttning 
av befintliga. (Behov finns att 
ersätta ett antal servicebostäder 
som pga. myndighetskrav brand-
klassning BBR 5b behöver fasas 
ut.) 

2026 Kungälv  För målgruppen i behov av 
gruppbostad 

Gruppbostad 6 platser, behov 
finns att bygga för personer med 
stora omvårdnadsbehov. 

2026 Kungälv För målgruppen i behov av 
gruppbostad 

Gruppbostad 6 platser 
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eftersom så få personer säger upp sina lägenheter, vilket sker mer frekvent i tex äldreomsorgen där 
boendelösningen avser en kortare tid av livet. 

 
 

Bostad med särskild service för barn och unga 
Befintliga BmSS för barn  
Kungälv har inget barnboende i egen regi, köp av plats sker för barn (3 platser 2022). 
 
Behov av BmSS barn och unga 

 
 
Planering 2023–2026, samt 2027och framåt 
Just nu planeras inget barnboende i egen regi i kommunen. Verksamhetens framtida omfattning kommer att vara 
beroende av vilka ärenden som kommer in och får beslut.  
 

Korttidsvistelse för barn, unga och vuxna personer (LSS) 
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är dels för att personen skall erbjudas miljöombyte och rekreation, dels 
att anhöriga kan få avlösning i omvårdnadsarbetet. Insatsen kan också ses som ett led i att bryta ett ensidigt 
beroende mellan barn/ unga/vuxna och föräldrar. 
 
Befintliga kortidsverksamheter för barn, unga och vuxna personer (enl. LSS) 
Villa Tveten och Näckrosen i Tvetenområdet i Kungälv bedriver kortidsverksamhet i kommunal regi för barn, 
unga och vuxna personer. Kommunen kan erbjuda de barn som har eller kommer att få beslut om 
korttidsverksamhet plats och behöver inte köpa in den tjänsten från andra kommuner.  
 
Eftermiddagsverksamhet/korttidstillsyn LSS 
LSS-lagstiftningen ger barn över 12 år med funktionsnedsättning rätt till korttidstillsyn före och efter skolans slut, 
under lovdagar, studiedagar och längre lov som sommarlov. 
 
Befintlig eftermiddagsverksamhet/korttidstillsyn enl. LSS  
Näckrosen bedriver korttidsverksamhet vilken är en dygnet-runt-verksamhet för unga och unga vuxna. 
Verksamheten har tillgång till större ytor för eftermiddagsverksamheten genom att samnyttja grannhuset Villa 
Tvetens lokaler. Detta för att undgå problemet med för små ytor i lokaler då det kan skapa hot-och 
våldssituationer som kan komma att kräva större personalbemanning. Näckrosens korttidsverksamhet utförde ca 
1450 dygn under 2021, samt ca 5500 fritidsbesök under dagtid. Totalt är 43 barn inskrivna i korttids -och 
eftermiddagsverksamheten. 
 
Behov 2023–2026 

• Behovsbilden är under ständig förändring anpassat till brukarna och deras behov som bedöms av 
handläggare.  

• Verksamheten ser i dagsläget inget behov av nya lokaler för korttidsverksamhet inom perioden. Detta kan 
förändras om behoven förändras, till exempel om antalet brukare ökar eller om behovet hos befintliga 
brukare förändras.  

• En översyn organisatoriskt/verksamhetsmässigt för att säkerställa arbetsmiljö och vistelsemiljö behövs. 
 
 
 

Målgrupp Antal 
beslut 

Beslut 
som finns 
på köpta 
platser 

Framtida uppskattade 
behov tom 2025 

Barnboende 3  3 Kommande behov 
följs upp löpande 
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Planering för perioden 2023-2026, samt 2027 och framåt 

• Användandet av byggnaderna på Villa Tveten och intilliggande Näckrosen ses över 
organisatoriskt/verksamhetsmässigt för att säkerställa arbetsmiljö samt barnens vistelsemiljö.  

Daglig verksamhet (”DV”)  
Daglig verksamhet erbjuder sysselsättning, stimulans och utveckling för personer som är i arbetsför ålder men 
saknar förvärvsarbete eller studier. Insatsen är förbehållen de personer som tillhör personkrets 1 och 2 (d.v.s. 
personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller begåvningsmässigt funktionshinder efter 
hjärnskada). Under 2022 sysselsatte daglig verksamhet totalt 212 personer, inklusive köpta platser i andra 
kommuner, (vid köp av boendeplats i annan kommun uppstår även behovet av köp av daglig verksamhet).  
 
Befintliga lokaler för daglig verksamhet 
 

Kajan (Christian IV väg) 

Blå Huset (Skälebräcke) 

Älvgården (Böckelgrind/Iskällan) 

Rosa Huset (Gamla Västra gatan) 

Filaregatan 13 

Grodden (Böcklegrind/Iskällan) 

Skomakaren (centrum) 

Smedmästargatan 3 (centrum) 

Kotten Motionscentral 

Solhultsgatan 

Ica (ej egna lokaler, företagsförlagt) 

Carryline (ej egna lokaler, företagsförlagt) 

 
 
 
Behov 

• Verksamheten förväntas framöver ha över 250 deltagare (år 2025) och 50 medarbetare då prognosen 
visar på en ökning på 10–12 deltagare per år.  

• Viktigt att beakta är att då myndigheten bifaller boenden så innebär det att även daglig verksamhet 
måste byggas ut i samma takt.  

• De nuvarande lokalerna/arbetsplatserna ligger geografisk utspridda i kommunen och kommer inte att 
inrymma plats för den ökning av deltagare som förväntas. Flera av verksamheterna skulle kunna nå en 
betydande personalmässig effektivisering om de kan samlokaliseras. I dag är det flera verksamheter som 
baseras på en eller två medarbetare och som i och med det blir mycket känsliga gällande bemanningen. 

• En samlokalisering kommer också kunna skapa verksamhetsmässiga vinster i form av samverkan mellan 
de olika aktiviteterna. Utifrån detta kan man på ett bättre sätt nå brukarnas önskemål om ett varierat 
utbud av aktiviteter. Många brukare under samma tak i anpassade lokaler och som har olika 
funktionsnedsättningar skapar dynamik och möjlighet till att arbeta med fler olika typer av uppdrag.  

• Behov finns att återskapa café Lyckans verksamhet för att öka motivationen till sysselsättning och 
möjlighet att erbjuda målgruppen sysselsättning i form av en aktiv fritid och kulturutbud (i enlighet med 
kommunfullmäktiges strategiska mål). Ett allaktivitetshus ger möjligheter att öka den sociala livskvaliteten 
för målgruppen. Lokalen behöver vara relativt nära Stadshuset då den även behöver ha en funktion för 
utbildning för personal och vara lätt tillgänglig.   
 

Planering för perioden 2023–2026, samt 2027 och framåt 

• Samlokalisera daglig verksamhet genom att delvis använda befintliga lokaler. Även nya lokaler kommer 
vara en lösning men då är avsikten att lämna flertalet mindre, geografiskt spridda lokaler. I arbetet med 
den nya arenan på Yttern ingår även lokaler för daglig verksamhet. 

• Arbetet med målgruppens sysselsättning i form av en aktiv fritid och kulturutbud 
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Konsekvenser om ovanstående planering inte kan genomföras 

• I ett oförändrat läge ser man en fortsatt ökning av kostnader där fler brukare möts i för små och ej 
anpassade lokaler. Detta kan skapa våld och hotsituationer och då behövs det fler medarbetare som kan 
trygga säkerheten. Risk för sämre arbetsmiljö för både medarbetare och brukare.  

• Det innebär fler köpta platser av extern utförare och/eller i annan kommun. 

• Problem uppstår om verksamheten inte kan tillgodose behoven och stora sanktionsavgifter i form av 
särskild avgift (vite) tilldelas kommunen, när kommunen måste rapportera ej verkställda beslut.  

Sociala resurser 
Socialpsykiatri 
Målgruppen inom verksamheten är främst personer med psykiska funktionsvariationer med SoL beslut 
(Socialtjänstlagen) beslut och/eller LSS beslut (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 
Verksamheten har också några personer med intellektuell funktionsvariation samt personer med 
missbruksproblematik. Verksamheten har tre servicebostäder, bostöd och stöd- och boendeteam. Lokaler för 
personal på bostöd finns i lokaler på Nordmannatorget i Komarken. Stöd- och boendeteamet utgår i från 
lokalerna på Bagaregatan 6 i centrala Kungälv.  
 
Befintliga bostäder med särskild service (socialpsykiatri SoL/LSS) 

 
 
 
Behov och planering för 2023–2026 

• De nationella riktlinjerna för stöd vid missbruk och beroende ställer nya krav på boenden för målgruppen 
som stöd- och boendeteamet arbetar med. Kommunen måste erbjuda permanenta boendelösningar och 
i allt större utsträckning tänka bort boendetrappan.  

• För att motverka att en sekundär bostadsmarknad etableras inom socialtjänstens försorg, måste 
bostadsmarknaden öppnas upp även för personer med låg inkomst, skulder och försörjningsstöd. 
Verksamheten ser ett behov av att föra dialog med bostadsbolagen då hyresvärdarna har högre krav på 
utsatta grupper än på gemene man vid förhyrning av lägenheter.  

• Målgruppens akuta behov måste belysas i bostadsplaneringens helhetsperspektiv.  

• Behovet av permanenta boendelösningar för målgruppen i det ordinarie bostadsbeståndet behöver 
arbetas in. Detta för att möjliggöra arbete enligt ”Bostad först” modellen, vilket rekommenderas enligt 
nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Det innebär fortsatta individuella 
lösningar för personer som står långt från ordinarie bostadsmarknaden.  

• Med ”Bostad först”-modellen som förebild hyra in 4 lägenheter första året därefter 2–4 lägenheter per år 
från bostadsbolagen som kan användas för modellen.  

• Verksamheten har en pågående utredning om att identifiera målgruppen äldre 60–75 år med 
beroendeproblematik och där omvårdnadsbehovet ökar på grund av samsjuklighet och somatiska 
sjukdomar. Denna grupps behov behöver tas i beaktande i lokalbehoven.   

• Det finns behov av gruppbostäder/servicebostäder enligt SoL/LSS psykiatri, framför allt ett boende med 
enskilt läge (på landsbygden med fungerande kommunikationer). I dagsläget finns detta behov för minst 
6 personer som finns på köpta platser och som har behov av ett boende som ger möjlighet till stabilitet 
och inte kan straffa ut sig. (förklara behovsbilden). Ett boende med 10-12 platser planeras byggas 2023-
2024 i östra Kungälv. 

 
Konsekvenser om ovanstående planering inte kan genomföras 

Böcklegrind,Grindenvägen 8 8

Böcklegrind/bostad 11:an 1

Vendergatan 2 8

88:an servicebostad 8

Hällebergsgatan 2
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• Problematiken kvarstår att när de personer som bor på referensboendet/motivationsboendet har uppnått 
målet finns det för få lägenheter att erbjuda för vidareflytt. Det stoppar upp flödet i den ”stegvisa 
boendekarriären” och personerna har svårt att komma vidare till ett självständigt boende. 

• Köp av plats för att hantera behoven 

 

 

Stödboende för ensamkommande asylsökande barn/ungdomar 
På Fästningsholmen finns det en enhet som avser stödboende med sju platser för ensamkommande 
asylsökande barn/ungdomar som har behov av fortsatt stöd.   
 
Behov och planering för perioden 2023–2026 
Uppföljning behöver göras utefter vilket behov av platser det finns framöver för ensamkommande barn-och 
ungdomar. Tillströmningen av ensamkommande barn har minskat markant och det kan innebära att behoven för 
stödboende minskar. Lägenheter som blivit tomma har använts som stödboende för de ensamkommande som 
finns inom kommunen samt till bostäder för nyanlända som anvisats till kommunen.   
 

Trygga ungdomsmiljöer (TUM)  
 
TUM (Trygga ungdomsmiljöer) arbetar med främjande och förebyggande arbete med barn och ungdomar.  
Den förebyggande verksamheten är riktad mot definierade målgrupper där verksamheten uppmärksammar social 
oro. En del i det förebyggande arbetet är att arbeta med riktade insatser bland ungdomar där det finns social oro 
genom fältverksamhet och föräldrainkludering. TUM utgår från lokaler på Kvarngatan i centrala Kungälv. 
 
Den främjande verksamheten är öppen verksamhet som fritidsgårdar, lovaktiviteter, lägerverksamhet och alla 
generella arrangemang.  
 
Befintliga fritidsgårdar  

• Kode fritidsgård  

• Ytterby Fritidsgård  

• Nordmarkens Fritidsgård  

• Kultlab/Mimers hus  
 
Behov och planering 2023–2026 

• Behov av lokaler för verksamheten behöver löpande följas upp. Möjligheter kommer finnas att arbeta med 
verksamheter riktade till barn och ungdomar i arenaområdet. 

 

Utförarenheten 

Utförarenheten arbetar med hemmaplanslösningar för barn, ungdomar, unga vuxna och familjer som har behov 
av stöd i sin vardag. Ärendena utförs både som service och biståndsärenden. Utförarenheten ansvarar även för 
olika gruppverksamheter för barn och familjer. Verksamheten ser ökade volymer inom målgruppen och viss 
problematik som att våld/konflikter ökar vilket kräver en utveckling av metoder och säkra miljöer för utförandet. 
Utförarenheten finns i lokaler på Kvarngatan på Kvarnkullen. Lokalerna delas för närvarande med TUM. 
 
Planering för perioden 2023–2026 
Med åren har kravet ökat på den befintliga lokalen utifrån ärendevolymer och fler arbetsmetoder. Det innebär 
behov av förändring av lokalens utformning. Lokalen behöver ses över avseende säkerhet för brukare och 
medarbetare. Det pågår en kartläggning av vilka behov och krav som finns på lokalen för att utföra olika typer av 
insatser. Verksamheten saknar både samtalsrum och möjlighet till "sekretess skydd" i känsliga ärenden som till 
exempel övervakade umgängen som ökar. Arbetsplatsen är idag delad på två verksamheter med skilda uppdrag. 
En översyn av behov ändrade arbetssätt och/eller behov av lokalanpassningar kommer att göras. 
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Övriga behov inom sektor Trygghet och stöd 
Sektorn har identifierat ett behov av ett centrallager där grundutrustning samt användbara inventarier kan förvaras. 
En tänkbar lokalisering och definition av storlek och innehåll på lokal ska arbetas fram till nästa revidering av 
lokalförsörjningsplanen.  

KONCERNBOLAGET BOKAB 
Bokab är ett av Kungälvs kommun helägt bolag med uppgift att bedriva markexploatering och därtill hörande 
markförvaltning. 
 
Bolagets grunduppdrag: 
”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Kungälvs kommun bedriva 
markexploatering för näringsliv och industri samt för villatomter och därtill hörande 
markförvaltning i kommunen. Bolaget skall som exploateringsbolag bidra till kommunens 
långsiktiga utveckling genom att förvalta/förädla, förvärva, uppföra och avyttra fastigheter, 
företrädesvis mark för utveckling och exploatering. 
 
Bolagets syfte är att bland annat att bidra till att öka tillgången på byggbar mark i Kungälvs 
kommun genom markexploatering, förvärv och förvaltning av mark. Bolagets syfte är också 
att bedriva näringslivsbefrämjande åtgärder i kommunen. 
 
Bolaget skall bidra till kommunens och samhällets utveckling genom att i nära kontakt med 
marknadens aktörer erbjuda mark för utveckling och exploatering. 
Bolaget skall samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i syfte att nå största 
möjliga nytta för kommunkoncernen och invånarna.” 
 
Bolaget skall inom ramen för bolagsordningen: 

• bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål 

• anskaffa eller tilldelas mark och därmed bedriva markexploatering och därtill hörande 

• markförvaltning i kommunen i yttersta syfte att med verksamhetsetableringar 

• förstärka näringslivet och arbetsmarknaden i kommunen 

• bidra till kommunens långsiktiga utveckling genom att förvalta/förädla, förvärva, 

• uppföra och avyttra fastigheter, företrädesvis mark för utveckling och exploatering 

• bidra till god samverkan och ett effektivt samarbete med kommunstyrelsen och 

• dennas förvaltning 

• bidra till kommunens långsiktiga hållbara samhällsutveckling 

• utföra exploatörsdrivna detaljplaner 

• bedriva näringslivsbefrämjande åtgärder kopplade till exploateringsverksamheten 

• sträva efter etableringar som stärker den lokala arbetsmarknaden 

• ansvara för tomtkön för villatomter inklusive all försäljning till denna 
 
 
Lokaler 
År 2017 förvärvade Bokab fyra fastigheter av kommunen och förvaltar numera dessa. I flera av byggnaderna 
bedrivs kommunal verksamhet (äldreboende samt socialmedicinsk mottagning och referensboende) eller friskola 
(förskola, grundskola F-9 samt fritidshem). I en av lokalerna, på Trädgårdsgatan i Kungälv, har Bokab sitt 
huvudkontor. 
 
Exploateringsprojekt 
Bolaget planerar långsiktigt för över ca 500 000 kvm mark för verksamhetsplaner i kommunen vilket på sikt kan ge 
mer än 1500 nya arbetstillfällen. Av dessa 500 000 kvm är ca 121 000 kvm mark planlagd i Rollsbo Västerhöjd 
som nu bearbetas till plansprängda tomter där försäljning pågår. Nya av‐ och påfarten till E6 som planeras 
någonstans i höjd med Arntorps industriområde ger Bokab möjligheter att skapa mer verksamhetsmark till 
näringslivet. Ytterligare områden mellan järnvägen och E6 för expansion av Rollsbo och mer verksamhetsmark är 
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med i bolagets långsiktiga satsningar. Detta planeras ihop med förvaltningens planavdelning och ingår i arbetet 
med ny översiktsplanering. Avseende villatomter till tomtkön och utvecklingen av bostäder har Bokab fått 
planbesked för Östra Ullstorp, Bovieran för 55+ boende i Ytterby samt för Åseberget. 
 
Koppling till budgetprocessen 
Bokabs affärsplan är bolagets grundläggande plan för bolagsstyrelsen att förverkliga ägarens önskemål. 
Affärsplanen innehåller en överblick över bolagets grunduppdrag, vision, affärsidé, mål och styrning samt strategier 
över hur affärsidén ska genomföras och utvecklas. I affärsplanen finns också ekonomisk analys, en risk- och 
åtgärdsanalys samt internkontrollplan. Till affärsplanen kopplas bolagets budget, investeringsplan och 
likviditetsplan. Bolagets affärsplan är en viktig komponent i kommunkoncernens övergripande styrning och 
samordning och skall samordnas med kommunens budgetprocess. 
 
Planering 2023–2026 samt utblicken 2027–2030 
 

• Bolaget har i dagsläget inga planer på att flytta eller utöka lokalerna för den egna verksamheten, dvs 
huvudkontoret på Trädgårdsgatan.  

• När det gäller övriga byggnader som bolaget äger kommer lokalerna att användas för det ändamål som de 
är uthyrda tills behovet hos hyresgästen ändrar sig.  

• Behov av investeringar i lokaler som bolaget äger tas fram i dialog med verksamheten som är hyresgäst. 

• Bokab arbetar för god framförhållning när det gäller utveckling av bostäder/lokaler som sägs upp av 
hyresgästen. 

• Bokabs affärsplan anger att fastigheterna skall underhållas för att trygga hyresgästens boendekvalitet, 
medarbetarnas arbetsmiljö, att god kontroll på framtida kostnader uppnås och ett bra framtida 
fastighetsvärdesäkerställs. 

• Avseende exploateringsarbetet så är processerna för samhällsplanering långa och framtagande och 
genomförandet av till exempel Åseberget eller verksamhetsområden kommer att pågå under hela 
perioden. 

• Bolaget och kommunen skall gemensamt säkerställa att bolagets affärsplan, budget, investeringsplan och 
likviditetsplan samordnas med kommunens budgetprocess. 

 
 
 

KONCERNBOLAGET KUNGÄLV ENERGI AB 
Kungälv Energi AB är ett helägt kommunalt bolag. I bolagets uppdrag ingår att tillhandahålla energiförsörjning samt 
infrastruktur för energi och digital kommunikation för både företag och privatpersoner, utifrån ett strategiskt 
kommunalt perspektiv och för en långsiktigt hållbar utveckling för Kungälv såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt. 
Bolaget skall samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i syfte att nå största möjliga nytta för 
kommunkoncernen och invånarna. 
 
Bolaget skall inom ramen för bolagsordningen: 

• bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål 

• följa kommunens energiplans övergripande miljömål 

• bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet samt tillhandahålla infrastruktur 
för digital kommunikation 

• säkerställa miljö- och klimatmässigt hållbar, leveranssäker och prisvärd energi 

• utveckla energi- och bredbandsverksamheten och integrera dessa i utvecklingen av Kungälvs 
kommun 

• utveckla nya områden inom energiförsörjning och energidistribution samt bidra till ett fossilt 
oberoende Kungälv 

• bidra till säkerhet, trygghet och trivsel genom att tillhandahålla belysning och relaterade 
produkter och tjänster 

 
Lokaler 
En större ombyggnation av Kungälv Energis huvudkontor i centrala Kungälv pågår. Såväl byggnaden som ytan för 
upplag byggs om för ett effektivare nyttjande och en ökad kapacitet. 
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Koppling till budgetprocessen 
Bolaget och kommunen skall gemensamt säkerställa att bolagets affärsplan, budget, investeringsplan och 
likviditetsplan samordnas med kommunens budgetprocess. 
 
 
 
Planering 2023–2026, samt utblicken 2027–2030 
 

• Utökad produktionsanläggning på Munkegärdeverket, planeras att tas i drift till vintern 2023–2024. 

• Om och nybyggnationer av ställverk och trafostationer. 

• Kontinuerliga utbyggnader av infrastruktur för energi och digital kommunikation i takt med att kommunen 
växer 

• Reinvesteringar för att upprätthålla funktionen i befintliga nät och anläggningar 

• Kungälv Energi ansvarar för gatubelysningen på allmän plats inom Kungälv och Ytterby, i Marstrand och 
några områden i de mindre tätorterna. Kungälvs kommun ansvarar för planering av ny gatubelysning och 
beslutar om nyinvesteringar. 
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Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, 
lokalförsörjningsplan, va-resursplan (Dnr KS2022/1866)
Sammanfattning

I ärendet redovisas Investerings-och driftprogram 2023-2026 med utblick 2027-2030 med 
bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan 2023-2026 samt va-resursplanen.

Investerings- och driftsprogrammet med bilagor beskriver hur
förvaltningen kommer att disponera den ekonomiska ram som förvaltningen har till sitt
förfogande för att uppnå de mål, uppdrag och riktlinjer som presenteras i majoritetens 
programförklaring samt vilket arbetssätt och andra dokument och förutsättningar som 
förvaltningen har att förhålla sig till 2023.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att fastställa  Investerings- och driftsprogram 2023-2026 
med utblick 2027-2030 med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan 2023-2026 
samt va-resursplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, 
lokalförsörjningsplan, va-resursplan
Bilaga Investerings_driftprogram_2023-2026_14nov2022
Bilaga Bilaga Övergripande projekttidplan till inv. prog. 2023-2026 2022-11-14
Bilaga VA-resursplan
Bilaga Lokalförsörjningsplan_2023_2026

Beslut
1. Investerings- och driftsprogram 2023-2026 med utblick och bilagorna 

övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan och va-resursplan godkänns.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Investerings- och driftsprogram 2023-2026 med utblick mot 2030 fastställs
2. Bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan samt va-resursplan 

antecknas till protokollet.
3. Projekten i tabell 1 under verksamhetens bedömning i tjänsteskrivelsen

godkänns för start av upphandling och byggnation samt att uppdra till
sektorchef för Samhälle och utveckling att underteckna avtalen för objekten 
vid
kontraktsskrivning.

4. Projekten i tabell 2 under verksamhetens bedömning i tjänsteskrivelsen får en 
högre budgettilldelning samt uppdra till sektorchef för Samhälle och 
utveckling att underteckna avtalet för objekten vid kontraktsskrivning.

5. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande 
Finanspolicy,
antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2023
omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp



159/22 Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan - KS2022/1866-1 Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan : Protokollsutdrag - Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan - Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-11-23
Sida 14 (19)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

alternativt förfaller till betalning under 2023.
__________
Samtliga närvarande ledamöter från Centerpartiet, Utvecklingspartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot 
beslutspunkt 1, samt 1–4 med hänvisning till eget budgetförslag.
Samtliga närvarande ledamöter och ersättare från Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutspunkt 1 samt 1–
2.
Samtliga närvarande ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutspunkt 1 samt 1–3. 

Expedieras till: 
Pia Jakobsson, 
Åsa Berglie,
Anders Holm

För kännedom till: 
Christian Solander, 
Amanda Staf, 
Andreas Blixt, 
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, 
lokalförsörjningsplan, va-resursplan (Dnr KS2022/1866)
Sammanfattning

I ärendet redovisas Investerings-och driftprogram 2023-2026 med utblick 2027-2030 med 
bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan 2023-2026 samt va-resursplanen.

Investerings- och driftsprogrammet med bilagor beskriver hur
förvaltningen kommer att disponera den ekonomiska ram som förvaltningen har till sitt
förfogande för att uppnå de mål, uppdrag och riktlinjer som presenteras i majoritetens 
programförklaring samt vilket arbetssätt och andra dokument och förutsättningar som 
förvaltningen har att förhålla sig till 2023.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att fastställa  Investerings- och driftsprogram 2023-2026 
med utblick 2027-2030 med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan 2023-2026 
samt va-resursplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, 
lokalförsörjningsplan, va-resursplan
Bilaga Investerings_driftprogram_2023-2026_14nov2022
Bilaga Bilaga Övergripande projekttidplan till inv. prog. 2023-2026 2022-11-14
Bilaga VA-resursplan
Bilaga Lokalförsörjningsplan_2023_2026

Beslut
1. Investerings- och driftsprogram 2023-2026 med utblick och bilagorna 

övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan och va-resursplan godkänns.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Investerings- och driftsprogram 2023-2026 med utblick mot 2030 fastställs
2. Bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan samt va-resursplan 

antecknas till protokollet.
3. Projekten i tabell 1 under verksamhetens bedömning i tjänsteskrivelsen

godkänns för start av upphandling och byggnation samt att uppdra till
sektorchef för Samhälle och utveckling att underteckna avtalen för objekten 
vid
kontraktsskrivning.

4. Projekten i tabell 2 under verksamhetens bedömning i tjänsteskrivelsen får en 
högre budgettilldelning samt uppdra till sektorchef för Samhälle och 
utveckling att underteckna avtalet för objekten vid kontraktsskrivning.

5. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande 
Finanspolicy,
antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2023
omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-11-23
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

alternativt förfaller till betalning under 2023.
__________
Samtliga närvarande ledamöter från Centerpartiet, Utvecklingspartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot 
beslutspunkt 1, samt 1–4 med hänvisning till eget budgetförslag.
Samtliga närvarande ledamöter och ersättare från Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutspunkt 1 samt 1–
2.
Samtliga närvarande ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutspunkt 1 samt 1–3. 

Expedieras till: 
Pia Jakobsson, 
Åsa Berglie,
Anders Holm

För kännedom till: 
Christian Solander, 
Amanda Staf, 
Andreas Blixt, 
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Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-06-21

Handläggarens namn
Andreas Forsner

2022-06-16

Antagande av Energiplan 2022-2026 (Dnr KS2020/1806-4)

Sammanfattning

Varje kommun ska enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ha en aktuell energiplan.
Den tidigare energiplanen är från 2010 och är därmed i behov av en aktualisering. Förvaltningen
har därför tagit fram en ny energiplan med hjälp av miljökonsult från Norconsult. Under arbetets
gång har beredningen för samhälle och utveckling varit referensgrupp och remissinstans. Planen
beslutas av Kommunfullmäktige.

Energiplanens övergripande mål följer det tilläggsmål som Västra Götalandsregionen har till de
nationella miljömålen samt målet för Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som Kungälvs
kommun har skrivit under:

Utsläppen av växthusgaser i kommunen ska minska med 80 % till år 2030 jämfört med 1990.

Energiplanen ska fungera som ett vägledande dokument inom kommunens arbete med
energifrågorna. Fem strategiområden har definierats som extra viktiga att prioritera. Inom
respektive strategiområde finns insatsområden där arbete och åtgärder bör genomföras.

Förvaltningen föreslår att upprättat dokument Energiplan 2022-2026 antas.

Juridisk bedömning

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska kommuner i sin planering främja
hushållning av energi, verka för en säker och tillräcklig energitillförsel samt ha en aktuell plan för
tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. Planen beslutas av
Kommunfullmäktige.

Förvaltningens bedömning

Varje kommun ska enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ha en aktuell energiplan.
Den tidigare energiplanen är från 2010 och är därmed i behov av en aktualisering. Förvaltningen
har därför tagit fram en ny energiplan med hjälp av miljökonsult från Norconsult. Under arbetets
gång har beredningen för samhälle och utveckling varit referensgrupp och remissinstans.

För energifrågor och planering av energiresurser inom kommunens gränser är energiplanen ett
viktigt övergripande styrdokument för Kungälvs kommun och dess tillhörande bolag. Planen
innehåller inga beskrivningar av enskilda åtgärder utan ger förslag på möjliga insatsområden som
är viktiga att fokusera på de närmsta åren. Enskilda åtgärder definieras i det årliga budgetarbetet
och arbetas in i förvaltningens handlings- och verksamhetsplaner. Utpekade insatsområden är
områden som kommunen har rådighet över eller har möjlighet att påverka.

Energiplanen gäller fram till 2026 och omfattar Kungälvs kommun som geografiskt område samt
alla kommunens verksamheter och kommunala bolag. Inom vissa områden har kommunen direkt
rådighet över energifrågorna, såsom vid fysisk planering av kommunägd mark och kommunens
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egna fastigheter och fordon. Inom andra områden har kommunen indirekt rådighet genom 
exempelvis rådgivning.   

Kommunen ska i sin dagliga verksamhet succesivt förverkliga energiplanens strategier och 
effektmål samt arbetet med de olika insatsområdena. Effektmålen bör följas upp årligen. Utan 
uppföljning är det svårt att ta rätt beslut eftersom kunskap saknas om genomförda åtgärder har gett 
önskad effekt. Eftersom energisystemet kontinuerligt utvecklas och nya tekniker tillkommer finns 
det behov av att regelbundet utvärdera planens aktualitet.

Energiplanens övergripande mål följer det tilläggsmål som Västra Götalandsregionen har till de 
nationella miljömålen samt målet för Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som Kungälvs 
kommun har skrivit under:

Utsläppen av växthusgaser i kommunen ska minska med 80 % till år 2030 jämfört med 1990.

Energiplanen ska fungera som ett vägledande dokument inom kommunens arbete med 
energifrågorna. Fem strategiområden har definierats som extra viktiga att prioritera. Inom 
respektive strategiområde finns insatsområden där arbete och åtgärder bör genomföras. 
Energiplanen kan inte ses som heltäckande för att minska växthusgasutsläppen i kommunen till 80 
procent av 1990 års nivåer. Det är viktigt att arbete med energifrågor sker brett över hela den 
kommunala organisationen och i hela samhället. Energiplanen ska aldrig ses som ett hinder att 
genomföra arbete eller åtgärder i andra områden.

De fem strategiområdena är:
 Säker och tillräcklig energitillförsel
 Energieffektivisering
 Förnybar och lokal energiproduktion
 Fysisk planering och nybyggnation
 Transportsystem

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Energiplanen är vägledande i arbetet med minskade utsläpp och ska därmed bidra till 
kommunfullmäktiges strategiska mål om att underlätta för invånare och företag som vill reducera 
klimatutsläppen.

Bland de strategiområden som lyfts fram bidrar flera till det strategiska målet. 
 Energieffektivisering
 Förnybar och lokal energiproduktion
 Fysisk planering och nybyggnation
 Transportsystem

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Energiplanen förväntas bidra positivt till framförallt tre globala mål i Agenda 2030. 

 Hållbar energi för alla
 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 Bekämpa klimatförändringarna

Energiplanen är en viktig del i miljödimensionen av Agenda 2030 och blir vägledande i det 
strategiska arbetet med energi- och utsläppsfrågor. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
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För energifrågor och planering av energiresurser inom kommunens gränser är energiplanen ett 
viktigt övergripande styrdokument för Kungälvs kommun och dess tillhörande bolag. 
Energiplanen har koppling till flera andra styrdokument som exempelvis Trafikplan och 
översiktsplanen. Den nya energiplanen innebär ingen konflikt med befintliga styrdokument men kan 
betraktas som ett komplement till dessa. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Energiplanen anger fem strategiområden som tillsammans ska bidra till en säker energiförsörjning 
och minskade utsläpp av växthusgaser. Det är en förutsättning för en hållbar framtid för alla 
Kungälvs medborgare. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Energiplanen är ett övergripande strategiskt dokument som hjälper förvaltningens medarbetare och 
ansvariga chefer att styra mot en hållbar utveckling. Den kan ligga till grund i utvecklingen av andra 
styrdokument inom angränsande områden. Energiplanen innehåller inte konkreta aktiviteter för 
enskilda verksamheter eller medarbetare men för att nå den ambitiösa målsättningen att minska 
klimatutsläppen behöver många verksamheter och medarbetare bidra. 

Ekonomisk bedömning
För energifrågor och planering av energiresurser inom kommunens gränser är energiplanen ett 
viktigt övergripande styrdokument för Kungälvs kommun och dess tillhörande bolag. Planen 
innehåller inga beskrivningar av enskilda åtgärder utan ger förslag på möjliga insatsområden som 
är viktiga att fokusera på de närmsta åren. Enskilda åtgärder definieras i det årliga budgetarbetet 
och arbetas in i förvaltningens och sektorernas budget och verksamhetsplaner.

Förslag till beslut
1. Upprättat dokument Energiplan 2022-2026 antas.

Pia Jacobsson Anders Holm
Ekonomichef Sektorchef Samhälle och utveckling

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Energifrågan blir alltmer central i den omställning som vi nu genomgår där klimatbelastande utsläpp
ska minska samtidigt som energibehovet förändras när stora delar av industrin och många transporter
ska elektrifieras. För att minska miljö- och klimatbelastningen från energianvändning behöver andelen
förnybar energi öka samtidigt som vi behöver använda våra energiresurser mer effektivt. Dessutom
behöver det finnas fysiska förutsättningar som bra tillgång till gång- och cykelbana för att
kommuninvånare och företag ska kunna leva mer hållbart inom kommunens gränser. Kommunen har
en viktig roll och ansvar i detta som myndighet, planerare, fastighetsförvaltare, teknisk försörjare samt
rådgivare.

För energifrågor och planering av energiresurser inom kommunens gränser är energiplanen ett viktigt
övergripande styrdokument för Kungälvs kommun och dess tillhörande bolag. Planen innehåller inga
beskrivningar av enskilda åtgärder utan ger förslag på möjliga insatsområden som är viktiga att
fokusera på de närmsta åren. Enskilda åtgärder definieras i det årliga budgetarbetet. Utpekade
insatsområden är områden som kommunen har rådighet över eller har möjlighet att påverka.

Relation till andra styrdokument

Kommunen har flera styrdokument som berör energifrågan. Energiplanen ska ses som en röd tråd
som på ett övergripande sätt sätter riktningen för energiarbetet inom kommunen. I energiplanen har
fokus valts att omfatta fem olika strategiområden. Respektive strategiområde bör beaktas och
förtydligas i de kommande planer som kommunen beslutar om. Konkreta åtgärder kopplat till de olika
områdena kan och bör finnas med i andra lämpliga styrdokument.

Syfte

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska kommuner i sin planering främja
hushållning av energi, verka för en säker och tillräcklig energitillförsel samt ha en aktuell plan för
tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. Energiplanen ska förutom att uppfylla
lagen om energiplanering också bidra till regionala målet om att minska växthusgasutsläppen med 80
procent till 2030 i förhållande till 1990.

Avgränsning

Energiplanen gäller fram till 2026 och omfattar Kungälvs kommun som geografiskt område samt alla
kommunens verksamheter och kommunala bolag. Inom vissa områden har kommunen direkt rådighet
över energifrågorna, såsom vid fysisk planering av kommunägd mark och kommunens egna
fastigheter och fordon. Inom andra områden har kommunen indirekt rådighet genom exempelvis
rådgivning.

Uppföljning

Kommunen ska i sin dagliga verksamhet succesivt förverkliga energiplanens strategier och effektmål
samt arbetet med de olika insatsområdena. Effektmålen bör följas upp årligen. Utan uppföljning är det
svårt att ta rätt beslut eftersom kunskap saknas om genomförda åtgärder har gett önskad effekt.
Eftersom energisystemet kontinuerligt utvecklas och nya tekniker tillkommer finns det behov av att
regelbundet utvärdera planens aktualitet.
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energiplanen
Energiplanens övergripande mål följer det tilläggsmål som Västra Götalandsregionen har till de
nationella miljömålen samt målet för  Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som Kungälvs kommun
har skrivit under:

Utsläppen av växthusgaser i kommunen ska minska med 80 % till år
2030 jämfört med 1990.

Energiplanen ska fungera som ett vägledande dokument inom kommunens arbete med
energifrågorna. Fem strategiområden har definierats som extra viktiga att prioritera. Inom respektive
strategiområde finns insatsområden där arbete och åtgärder bör genomföras.

Energiplanen kan inte ses som heltäckande för att minska växthusgasutsläppen i kommunen till 80
procent av 1990 års nivåer. Det är viktigt att arbete med energifrågor sker brett över hela den
kommunala organisationen och i hela samhället. Energiplanen ska aldrig ses som ett hinder att
genomföra arbete eller åtgärder i andra områden.

STRATEGIOMRÅDE INSATSOMRÅDEN
Säker och tillräcklig energitillförsel Långsiktig planering med regionnätägare

Flexibilitet och energilagring
Energieffektivisering Strategiskt arbete kring energieffektivisering av

verksamhetens fastigheter
Inköp och upphandling
Rådgivning

Förnybar och lokal energiproduktion Fjärrvärme
Solenergi
Övriga förnybara energikällor

Fysisk planering och nybyggnation Energifrågor i planeringsprocessen
Planering för ökad gång- och cykeltrafik
Planering för ökad kollektivtrafik
Nybyggnation

Transportsystem Laddinfrastruktur
Fossilfri fordonsflotta inom
kommunorganisationen
Kollektivtrafik
Övriga mobilitetstjänster
Miljökrav vid entreprenadtjänster



160/22 Antagande av Energiplan 2022-2026 - KS2020/1806-4 Antagande av Energiplan 2022-2026 : 20220614_Energiplan Kungälv kommun

Sid 6 (37)
Datum: 2022-06-16

Sid 6 (37)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-06-16Nulägesbeskrivning - övergripande

Detta kapitel redovisar kommunens övergripande klimatutsläpp och energianvändning. Inom
respektive strategiområde visas en mer detaljerad nulägesanalys inom det området.

Nuvarande växthusgasutsläpp

I  Figur 1  visas de totala växthusgasutsläppen inom kommunens gränser. En majoritet av dessa
utsläpp har kommunen inte full rådighet över. De totala växthusgasutsläppen 2019 i Kungälv var
127 744 ton koldioxidekvivalenter. I kommunen finns inga stora industrier, utan de sektorer som
orsakar mest utsläpp är transporter (63 procent) och jordbruk (15 procent). Sedan 1990 har de totala
växthusgasutsläppen minskat med 28 procent. Den sektor som har haft störst minskning sedan 1990
är  Egen uppvärmning av bostäder och lokaler, vilket till stor del beror på konvertering från oljepannor.
Därefter kommer avfall, transporter samt industri. Figur 1 visar också utsläppen i förhållande till de
nationella etappmålen samt det regionala målet som omfattar alla kommuner i regionen. I förhållande
till de nationella etappmålen ligger Kungälv något över den målbana som krävs medan i förhållande
till målet om 80 procent växthusgasutsläppsminskning till 2030 ligger Kungälv långt ifrån den takt som
krävs för att nå målet.
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Figur 1.  Växthusgasutsläpp uppdelat per sektor. Datakälla: Nationella emissionsdatabasen.
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Sett till växthusgasutsläppen per invånare, se  Figur 2,  har kommunen minskat med 47 procent sedan
1990 och ligger betydligt under utsläppen i både länet och riket. Utsläpp för exempelvis konsumtion
där utsläppen sker utanför kommunens gränser är inte inkluderat här. Även om utsläppen per
invånare är lägre än snittet i riket och länet är det viktigt att betona att kommunen ligger långt ifrån
målet om 80 procent utsläppsminskning som visas i  Figur 1.

Nuvarande energianvändning

Den totala energianvändningen 2020 var 856 018 MWh, detta är dock exklusive elanvändningen i
Marstrand som 2021 var 28 721 MWh, data för tidigare år saknas. Totalt har energianvändningen
minskat med 18 procent sedan 2009, se  Figur 3. Sett till energianvändning per sektor står även här
transporter för den största delen av den totala energianvändningen (36 procent), tätt följt av
energianvändningen inom hushåll (34 procent) (se mer i  Figur 6 under Energieffektivisering).
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Figur 2.  Växthusgasutsläpp per invånare, ton. Datakälla: Nationella emissionsdatabasen.
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Figur 3. Den totala energianvändningen i Kungälv kommun (MWh), korrigerade värden för el från
Kungälv energi, förutom år 2009. Totala energianvändningen för 2010 saknas och är inte komplett.
Ej normalårskorrigerade värden. Datakälla: SCB och Kungälv Energi.
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regionala mål och överenskommelser
Arbetet med energifrågan för Kungälvs kommun berörs till stor del av de ramverk och mål som finns i
omvärlden. Utifrån internationella, nationella och regionala mål och ramverk tas de strategiområden
som fastställs i energiplanen fram. Arbetet med övergripande målområden sker även genom andra
styrdokument inom kommunen. Nedan följer en kort redovisning över de viktigaste målen och
ramverk som styr innehållet i energiplanen.

Sveriges klimatmål

Sedan 2017 finns ett klimatpolitiskt ramverk i Sverige, ramverket består av en klimatlag, klimatmål och
ett klimatpolitiskt råd. För att Sverige ska uppnå målen behöver kommuner och regioner i Sverige ta
ansvar för att arbeta i linje med målen.

Nedan följer en redovisning av de övergripande mål och etappmål som ingår i det klimatpolitiska
ramverket.

Övergripande mål

År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, efter det ska
växthusgaser fångas upp i den utsträckning att utsläppen blir negativa. Utsläppen av växthusgaser
från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990, kvarvarande
utsläpp ned till noll kan uppnås med kompletterande åtgärder samt avskiljning och lagring av koldioxid
av fossilt ursprung. (Naturvårdsverket, 2022) I målet har man inte tagit med konsumtionsutsläpp, de
utsläpp som sker utanför nationens gränser. Inte heller är internationell sjö- och flygfart är inkluderat i
målet.

Etappmål

För den sektor som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (den så kallade icke-
handlande sektorn) finns etappmål.

Utsläppen år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990.
Utsläppen år 2030 bör vara 63 procent lägre än utsläppen år 1990, högst åtta procentenheter
av utsläppsminskningen får ske genom kompletterande åtgärder
Utsläppen år 2040 bör vara 75 procent lägre än utsläppen år 1990, högst två procentenheter
av utsläppsminskningen får ske med kompletterande åtgärder.
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Agenda 2030

Agenda 2030 antogs av FN:s generalförsamling 2015 och innehåller 17 globala mål för hållbar
utveckling. Energifrågan är en viktig del i omställningen för en hållbar utveckling och flera av målen
beaktar frågan om energi. Det är dock viktigt att beakta att Agenda 2030 är en global agenda och att
alla mål inte är helt aktuella för en svensk kontext.

2020 gjordes en kartläggning över vad målen innebär för Kungälv,  Kungälv och Agenda 2030. I denna
definierades relationen mellan Agenda 2030 och Kungälvs kommuns övergripande styrning och
pågående arbete. I kartläggningen angavs den tidigare energiplanen som ett viktigt styrande
dokument till tre av målen. I figuren nedan redovisas målen samt de delmål som ansågs relevanta för
kommunen i kartläggningen samt en komplettering med mål och delmål som anses relevanta i denna
energiplan.

Figur 4 Sveriges klimatmål samt historiska utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvivalenter). Datakälla:
(Naturvårdsverket, 2022)
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7.1 Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt
överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.

7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den
globala energimixen.

Ytterligare delmål som anses relevant i energiplanen

7.3 Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller
energieffektivitet.

9.1 Bygga ut 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.

9.4 Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att
göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler
rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder
vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

Ytterligare delmål som anses relevant i energiplanen

11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt
överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla.
Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut
kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos
människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med
funktionsnedsättning samt äldre personer.

11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per
person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.

13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning
till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga
och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av
klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av
klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.
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Nationella miljömål

De nationella miljömålen har fastställts av riksdagen och definierar arbetet med den ekologiska
dimensionen av Agenda 2030 i Sverige. Miljömålssystemet består av 16 miljökvalitetsmål samt ett
övergripande generationsmål. Insatser inom energiområdet berör flera av målen, direkt eller indirekt. I
den övergripande miljöbedömningen, som redovisas i slutet av energiplanen, listas miljömålen samt
hur strategiområdena kan påverka dessa, positivt eller negativt, direkt eller indirekt.

Regionala tilläggsmål

Inom Västra Götaland finns även regionala tilläggsmål till miljömålen. Inom det regionala
miljömålssystemet finns beslut om 34 tilläggsmål till 15 av de nationella målen (storslagen fjällmiljö
finns inte specificerad i länet). De regionala målen lyfter fram de specifika förutsättningar som finns
inom Västra Götaland och ska vara vägledande för miljömålsarbetet inom länet (Länsstyrelsen Västra
Götalands län, 2020)

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

Västra Götaland har som mål att vara en fossiloberoende region till 2030. Det innebär att utsläppen av
växthusgaser inom regionens gränser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030.
Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de
sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. Genom ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”
samlas aktörer från privat och offentlig verksamhet för att gemensamt ta ställning och arbeta för en
omställning till en klimatsmart region. Varje år fastställer aktörerna klimatlöften inom fokusområdena:
Hållbara transporter, Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, Klimatsmart och hälsosam
mat samt  Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Kungälv kommun har skrivit under och är
med i detta arbete.
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Energifrågan och energiarbetet är ett brett område som täcker alla delar av samhället. Ett arbete med
en tydlig riktning för omställning mot ett mer energieffektivt samhälle med en större användning av
förnybara energikällor och minskade växthusgaser är av största vikt.

Följande kapitel hanterar de områden som valts ut och där insatser bedöms som viktigast. Inom varje
strategiområde behandlas nuläget, vilka effekter och vilka åtgärder som kan vidtas inom respektive
område.

Strategiområdena kan även ses i relation till varandra där en  säker och tillräcklig energitillförsel är
grunden, att det finns energi är en förutsättning för att arbeta vidare i frågan. Detta område är en bas
där  energieffektivisering är starten i omställningen, de processer och system vi använder oss av idag
måste bli effektivare för att vi dels ska klara av tillräcklig energitillförsel, dels kunna försörja dessa med
förnybar energiproduktion som är nästa strategiområde i cirkeln.

Genom dessa grunder kan arbetet med  fysisk planering och nybyggnation ske för att planera och
bygga samhället utifrån att det ska kunna gå att leva ett energieffektivt liv med en säker och tillräcklig
energitillförsel som bygger på förnybar energiproduktion.

Den  fysiska planeringen  kan öka möjligheten att vidta insatser och åtgärder inom  transportsystem  för
att de transporter som sker ska optimeras till exempel genom att fler ska ha möjligheten att åka
kollektivt och att transporterna drivs med förnybara energikällor.

Det är dock viktigt att betona att arbetet inte ska ske i den ordning som beskrivs ovan utan att
kommunen måste arbeta med alla områden samtidigt.
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Strategi inom Kungälvs kommun

Kommunen ska arbeta långsiktigt och strategiskt för att energitillförseln i
kommunen ska vara säker och tillräcklig.

Effektmål

Antal elavbrott, minuter per kund, ska ha en nedåtgående trend.

Effektivt nyttjande av elnätet (Utnyttjningsgrad)

Minskning av el-effektens temperaturberoende genom bibehållen och ökad fjärrvärme där det är
möjligt1

Omställning från fossila bränslen kommer att öka behovet av el i och med en ökad elektrifiering av
transportsektorn och industrin bland andra. Samtidigt är den el som produceras mer väderberoende
såsom solel och vindkraft medan delar av styrbar elproduktion avvecklas. Elanvändningen och
effektbehovet blir större medan produktionen blir alltmer oregelbunden. För att klara dessa
utmaningar krävs större flexibilitet på energimarknaden genom att bland annat styra
energianvändningen till tider med högre kapacitet samt möjligheten att lagra energi när
energiproduktionen är högre än energianvändningen. Likväl är långsiktig planering med
regionnätägare viktig för strategiområdet. Det är också möjligt att genom energieffektivisering minska
effektbehovet av både el och värme. Insatsområden kopplat till detta finns i nästa kapitel.

Säker och tillräcklig energitillförsel innebär säker energi inom hela systemet och omfattar utöver el
även värme och transporter bland annat. Här har fjärrvärmen en viktig roll i att avlasta elnätet under
kalla dagar. Inom detta strategiområde ligger fokuset på el, övriga delar tas främst upp i andra
strategiområden.

Nulägesanalys

Ett sätt att mäta tillståndet för kommunen inom strategiområdet Säker och tillräcklig energitillförsel är
att kolla på utnyttjningsgraden på elnätet, se  Tabell 1. Här vill man se en ökande trend. År 2021 var
utnyttjandegraden dock lägre jämfört med 2020. Gällande el-effektens temperaturberoende låg den
2021 på 2:1, dvs 2 el-effekt och 1 värme-effekt.

1 Följs upp genom att kvoten mellan det högsta levererad effekt för el respektive fjärrvärme inte ökar. Mäts som timmedelvärde
vid -12 C.
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Tabell 1.  Utnyttjningsgraden på elnätet. Mäts genom kvoten mellan nätets maxeffekt (medel av de fyra högsta timvärden från
olika dagar) och medeleffekt (medel av alla dygnsmedelvärden).

År Utnyttjningsgrad

2020 0,56

2021 0,47

En säker och tillräcklig energitillförsel innebär bland annat att minimera antal elavbrott i nätet. Under
2020 hade kommunen drygt 100 minuter per kund, vilket är något högre än riket (93 minuter/kund)
och regionen (96 minuter/kund). Höga toppen 2016 berodde på elavbrott i överliggande nät som även
påverkade Kungälv.

Kungälv Energi äger elnätet i Kungälv och ansvarar för distributionen av el inom kommunen, förutom i
Marstrand där Vattenfall är nätägare. Enligt belastningsprognos som gjordes 2016 har kommunen på
systemnivå (första transformeringssteg) kapacitet för normaldrift till 2037, men på lägre
spänningsnivåer kommer det råda kapacitetsbrist tidigare på flera ställen i nätet. Vid drift som ej är
normal finns inte kapacitet för reservdrift idag. Kungälv Energi arbetar kontinuerligt med att öka
kapaciteten i nätet genom utbyggnad och underhåll av nätet såsom vädersäkring av elnätet.
Utbyggnad och utbyte av elstolpar, kabelskåp, transformatorer och mottagningsstationer görs
regelbundet samt arbete med att gräva ner elnätet under mark där det är möjligt. Kungälv Energi gör
även regelbundet risk- och sårbarhetsanalyser över elnätet för att minska risken för större elavbrott.
Idag pågår även ett utbyte av elmätarna i kommunen till smarta elmätare som beräknas vara klart
2025. Det huvudsakliga syftet med de nya elmätarna är att underlätta energibesparingar för Kungälv
Energis kunder samt möjliggöra för en ökad och billigare introduktion av mikroproduktion.

Kungälv är även beroende av ovanliggande nät. Brist i nätkapacitet i stam- och regionnätet är största
orsaken till eleffektsbrist. Svenska Kraftnät som förvaltar stamnätet gör nu en satsning på stamnätet
till västsverige men projektet har försenats. Göteborg stad ser ett behov att utreda behovet av två till
tre nya eller bredare ledningsgator för stam- och regionnätet, främst norr och öster om Göteborg
(Göteborg Stad, 2022). I det arbetet finns behov av samarbete med omkringliggande kommuner,
regionen och nätägare.
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Figur 5.  Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund. Med avbrottstid avses långa avbrott. SAIDI
inkluderar aviserade och oaviserade avbrott i regionnät och lokalnät, där långa elavbrott avser avbrott som är längre än 3
minuter. Kunder avser mätpunkter där ansvar övergår från nätföretag till kunden. Datakälla: Kolada



160/22 Antagande av Energiplan 2022-2026 - KS2020/1806-4 Antagande av Energiplan 2022-2026 : 20220614_Energiplan Kungälv kommun

Sid 15 (37)
Datum: 2022-06-16

Sid 15 (37)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-06-16

Insatsområden

Nedan identifieras de insatsområden där bedömningen är att åtgärder behöver prioriteras. Framför allt
bör en mer strategiskt och långsiktig planering av ledningsnät och tillgång finnas samt utveckling av
flexibilitet och energilager. Ett ytterligare sätt att avlasta elnätet är att prioritera fjärrvärme som
uppvärmning vid nybyggnation då det vid kalla dagar finns stort behov av el. Där kan fjärrvärmen
avlasta topplasterna i elsystemet och bidra till elproduktion. Fjärrvärme ligger som ett insatsområde
under  Förnybar och lokal energiproduktion.

Långsiktig planering med regionnätägare

Kungälv Energi äger det lokala ledningsnätet och har ett abonnemang med Vattenfall som äger
regionnätet. Abonnemanget reglerar mängd effekt Kungälv har tillgång till och förnyas årligen. Här
finns behov av ett mer långsiktigt strategiskt arbete och diskussioner mellan Kungälv Energi samt
Vattenfall. Detta för att kommunen lättare ska kunna planera nya områden och annan energiintensiv
verksamhet för att i god tid försäkra om tillräcklig energitillförsel för framtida bostäder och
verksamheter.

Flexibilitet och energilagring

För att undvika kapacitetsproblem och minimera effekttoppar i framtiden behövs en strategi för att
utveckla ett flexibelt energisystem såsom smart effektstyrning, energilagring och efterfrågeflexibilitet.
Efterfrågeflexibilitet är förmågan att flytta energianvändningen till tider som gynnar elsystemet, vilket
kan göras genom kombination av efterfrågestyrning och energilagring. Detta är fortfarande i ett
utvecklingsskede. För Kungälv Energi är det viktigt att fortsätta se över på vilket sätt efterfrågestyrning
kan implementeras i kommunen. På kort sikt kan det vara relevant att se över hur nya laster såsom
fordonsladdning kan styras till tider med låg förbrukning eller styras ned vid tillfällig nätkapacitetsbrist.
Med smart styrning av laddningen kan effektbehovet utjämnas, vilket bidrar till en effektivare
användning av befintligt elnät.

Energilager i form av exempelvis batterier och vätgassystem kommer framöver att vara en viktig del
för att hantera oregelbunden elproduktion. Vätgas producerat med hjälp av förnybar el genom
elektrolys av vatten ger inga utsläpp av koldioxid men kräver stora mängder el. För att kunna hantera
höga produktionstoppar då elbehovet inte motsvarar produktionen kan energilager vara en viktig
lösning. Olika tekniker kan bidra med flexibilitet i olika tidskalor där exempelvis batterier lämpar sig för
snabba variationer medan vätgaslager kan bidra under längre tidsperioder. Energilager i form av
batterilager skulle även kunna användas för att jämna ut effekttoppar. Idag är dock kostnaden för
större energilager i form av batterier och vätgassystem stor. Tekniken utvecklas i snabb takt och för
kommunen samt Kungälv Energi är det viktigt att följa samt framöver samordna med relevanta aktörer
för ett gemensamt arbete och vid behov gemensam strategi om hur kommunen ska arbeta med detta.
Även utvecklingen av storskaliga värmelager med syftet att lagra värmeenergi mellan sommar och
vinter är viktig att följa.

Vid nya exploateringsområden bör testning av nya flexibilitetslösningar göras. Genom att beakta och
testa detta i alla exploateringsprojekt kan lärdom dras och exempel lyftas för att på bästa sätt hitta
lösningar anpassade för Kungälv. Även erfarenhetsutbyte från andra kommuner kan vara väsentligt.
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Strategi inom Kungälvs kommun

Kommunorganisationen ska ihop med övriga aktörer i samhället sträva efter att
den tillgängliga energin nyttjas så effektivt som möjligt.

Effektmål

Energianvändningen per kvadratmeter i kommunorganisationens fastighetsbestånd, inklusive
kommunala bolag, ska ha en nedåtgående trend (normalårskorrigerat).

Energieffektivisering beräknas utgöra nästan hälften av de åtgärder som är nödvändiga (nationellt) för
att uppfylla Sveriges klimatmål (Upphandlingsmyndigheten, 2022). Utöver minskad energianvändning
och fördelar för klimatet tillkommer ofta andra nyttor. Till exempel kan energieffektiva fönster minska
kallras och därmed förbättra komforten genom ett bättrat inomhusklimat. Ett annat exempel är att
energieffektiv belysning med ljusreglering kan förbättra arbetsmiljön vilket i sin tur kan ge positiva
hälsoeffekter.

Energieffektivisering är en viktig förutsättning för att säkerställa en tillräcklig och säker energitillförsel,
dels genom att minska energiåtgången men också för att kapa effekttoppar. Energieffektivisering är
också en förutsättning för att den energi som används ska vara förnybar och till större del lokal- eller
regionproducerad. Idag saknas ett aktivt och strukturerat arbete med energieffektivisering inom
kommunorganisationen och det finns stor potential att minska energianvändningen. Kommunen har
även en viktig rådgivande roll för företag och kommuninvånare genom energi- och klimatrådgivning
samt genom miljötillsyn.
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Nulägesanalys

Den totala energianvändningen för hela kommunen har minskat med 18 procent sedan 2009 och låg
2020 på 856 018 MWh, exklusive elanvändningen i Marstrand som 2021 var 28 721 MWh. Störst
minskning har skett inom transporter som har minskat med 39 procent. Transporter är den sektor som
står för största delen av energianvändningen (36 procent), tätt följt av energianvändningen inom
hushåll (34 procent), se  Figur 6.

Kommunorganisationens och Kungälvsbostäders energianvändning

Figur 7 visar energianvändningen inom kommunorganisationen. Energianvändningen har legat på
ungefär samma nivå de senaste åren, men något minskande de två senaste åren. Det är svårt att dra
slutgiltiga slutsatser om energiminskningen beror på åtgärder kopplat till energieffektivisering, då
uppgifterna nedan inte är normalårskorrigerade samt inte redovisas per kvadratmeter. Det är mer
troligt att minskningen beror på att 2020 var ett ovanligt varmt år samt pandemin då flera
verksamheter var stängda.

Figur 7.  Energianvändningen i kommunorganisationen 2017–2021, MWh, ej normalårskorrigerat.
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Figur 6.  Fördelning av den totala energianvändningen mellan olika sektorer. Ej korrigerad med data från Kungälv
energi för el. Data för flerbostadshus (ingår i hushåll) samt Industri år 2020 är uppskattade värden då dessa var
sekretessbelagda. Datakälla: SCB
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För att kunna följa upp effektmålet samt vilken effekt kommunens arbete med energieffektivisering ger
behövs en bättre uppföljning av energistatistiken för kommunorganisationen där man kan se
normalårskorrigerade värden samt energianvändningen per kvadratmeter. I och med att kommunen
har ökat antal lokaler sedan 2017 är det svårt att göra en korrekt uppföljning av kommunens
energianvändning genom att endast följa upp den totala energianvändningen.

Kungälvsbostäder har uppföljning per kvadratmeter och normalårskorrigerade värden, se  Figur 8.
Sedan 2017 har energianvändningen minskat med sju procent, vilket främst beror av en minskning
inom fjärrvärme. Kungälvsbostäder är med i allmännyttans klimatinitiativ som är ett gemensamt
upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser. Klimatinitiativet har två
övergripande mål;

En fossilfri allmännytta senast år 2030.
30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Insatsområden

Genom att arbeta med energieffektivisering ökar man både möjligheterna för trygg och säker
energitillförsel samt att den energianvändning som används är producerad av förnybara och lokala
energikällor. Idag saknas ett aktivt arbete med energieffektivisering och här finns stora möjligheter att
göra insatser som leder utvecklingen inom strategiområdet åt rätt håll.

Strategiskt arbete kring energieffektivisering av verksamhetens fastigheter

Kommunorganisationens energianvändning är marginell i förhållande till den totala
energianvändningen i kommunen. Dock har kommunen full rådighet över sina fastigheter samt en
viktig roll som förebild för sina kommuninvånare och företag. I nuläget saknas strategiskt arbete för
energieffektivisering av kommunorganisationens lokaler och den tidigare gedigna budgeten är idag
nästan obefintlig. Här finns stor potential att arbeta mer med frågan och att minska kommunens
energiförbrukning samt därmed med relaterade kostnader. En särskild budget specificerat för
energieffektivisering bör tas fram samt ett mer strategiskt arbete med frågan. Detta bör bland annat
inkludera att vid varje renovering kartlägga vilka energieffektiviseringsåtgärder som är aktuella.
Boverkets och Energimyndighetens  Underlag till den tredje nationella strategin för
energieffektiviserande renovering  har kommit fram till en energieffektiviseringspotential på 30–50

Figur 8.  Energianvändningen (kWh/m2) Kungälvs bostäder, normalårskorrigerat
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procent om varje renoveringstillfälle tas tillvara och alla kostnadseffektiva åtgärder verkligen
genomförs (Boverket och Energimyndigheten, 2019). Det behövs även en bättre uppföljning av
energianvändningen. Detta för att tydligare se vilka effekter energieffektiviseringsarbetet ger och hur
man ska fortsätta.

Inom Kungälvsbostäder görs en energikartläggning för respektive fastighet inom samtliga ROT-projekt
för att bedöma vilka energieffektiviseringsåtgärder som skall genomföras i samband med
renoveringen. Åtgärder som kan bli aktuella är exempelvis solceller på tak, tilläggsisolering, nya
fönster, frånluftsvärmepumpar, FTX-aggregat samt injustering av värme. Kungälvsbostäder har även
påbörjat ett förbättringsarbete med att installera ny energibesparande styr- och regleringsutrustning i
alla fastigheter. Detta innebär bland annat att felaktig och bristande energiförbrukning snabbt kan
åtgärdas.

I strategiområdet  Säker och tillräcklig energitillförsel beskrivs att inte bara fokusera på mängden
kilowattimmar utan också minska på effekttoppar genom att minska energiåtgången när belastningen
i energisystemet är som tyngst. Samma sak gäller även för strategiområdet energieffektivisering. I
samband med renovering bör därför även åtgärder för att minska på effekttoppar ses över, både inom
kommunorganisationen och Kungälvsbostäder. Den nya styr- och regleringsutrustning som
Kungälvsbostäder nu håller på att installera ger möjlighet till en sådan funktion.

Inköp och upphandling

Kommunen som offentlig upphandlare har stora möjligheter att minska sin klimatpåverkan genom sina
inköp. Vid inköp och upphandlingar kan verktyg såsom hållbarhetskriterier på
Upphandlingsmyndighetens webbplats användas för att ställa relevanta energikrav vid upphandling av
varor, tjänster och byggentreprenader.

Vid inköp kan det finnas behov att säkerställa att man får den mest energieffektiva lösningen. Ett sätt
att göra detta är att utvärdera livscykelkostnaderna (LCC). En LCC-kalkyl visar den totala kostnaden
för en produkt under den tid den kommer att användas, inklusive energikostnader och andra
driftskostnader. LCC är ett viktigt verktyg för att säkra hög energieffektivitet och låga driftskostnader
som normalt betalas av verksamheten.

En LCC-kalkyl är även ett lämpligt verktyg att använda i förarbetet inför en upphandling. Att tidigt
skapa sig en bild över affärens totala kostnader är en viktig del i beslutsprocessen inför en
upphandling. Kalkylerna visar tydligt vilken produkt eller installation som ger de lägsta
driftskostnaderna över nyttjandetiden. LCC kan även användas för att beräkna hur förändringar av
energipriserna påverkar driftkostnader över tid i så kallade sårbarhetstester. Vid upphandlingar är det
också viktigt att integrera koldioxidutsläpp i upphandlingskrav. Genom att utvärdera både kostnader
och utsläpp tas ett större helhetsgrepp och kommunen får en bättre helhetsbild över upphandlingens
kostnader och påverkan. På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns olika verktyg för LCC samt
klimatkrav som kan användas som stöd. (Upphandlingsmyndigheten, 2022)

Rådgivning

Energianvändningen inom hushåll står för över en tredjedel av kommunens totala energianvändning.
Kommunen har ingen direkt rådighet över kommuninvånarnas och företagens energianvändning men
har en viktig roll som förebild och som rådgivande myndighet. Kommunen erbjuder idag företag,
organisationer och invånare gratis och opartisk energi- och klimatrådgivning. Energi- och
klimatrådgivaren ger tips om hur man kan minska sin energianvändning, gå över till ökad andel
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förnybar energi samt minska sina energikostnader. Kommunen arbetar även med rådgivning kopplat
till energieffektivisering vid miljötillsyn.

Även om kommunen redan arbetar med rådgivning idag lyfts detta fram som ett insatsområde för att
belysa vikten av den. För att nå strategierna och effektmålen i energiplanen är det viktigt att
kontinuerligt se över rådgivningen för att på bästa sätt styra arbetet mot ett uppfyllande av
energiplanen och se över vart rådgivningen har som störst effekt.
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Strategi inom Kungälvs kommun

Försörjningen av energi ska byggas på förnybar energi som i första hand
produceras lokalt eller regionalt.

Effektmål

År 2030 ska andelen förnybar energi uppgå till minst 80 procent. (Länsstyrelsen Västra
Götalands län, 2020)

En omställning från en fossil energiförsörjning, beroende av importerad energi, till en som i stort
bygger på förnybara energikällor med lokal eller regionalproduktion, är en omställning som inte bara
bidrar till en minskad klimatpåverkan utan också till en säkrare energitillförsel. Ambitionen kan dock
inte var att all energiproduktion ska ske inom kommunen eftersom förutsättningarna för produktion ser
olika ut på olika platser. Produktionen inom Sverige behöver dock öka för att möta framtidens el- och
energibehov och för att minska vårt beroende av import från andra länder.

Inom området sker en stark utveckling och vi kan idag inte veta hur framtidens energiproduktion ser
ut. Det är därför viktigt att kommunen inte låser in sig på en lösning utan är öppna för den forskning
och utveckling som finns inom området. I dagsläget har Kungälv goda förutsättningar för elproduktion
via solenergi samt att fortsätta bygga ut fjärrvärmen för att kunna försörja kommunens värmebehov av
lokal produktion.
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Nulägesanalys

Fjärrvärmeproduktion

I stort sett all fjärrvärmeproduktion i Kungälv är förnybar, se  Figur 9. I värmeverket finns idag två
pannor som eldas med bark och flis som blivit över i skogsindustrin. Vid kalla dagar finns också två
pannor som eldas med bioolja att spetsa med. Strax nedanför Munkegärdeverket finns ett fält med
solfångare som med hjälp av solen värmer upp vatten som sedan växlas ut mot fjärrvärmenätet. I
kommunen finns även Kärna och Kode närvärmeanläggningar där en marginell del är fossil olja (fyra
procent 2021), resterande är pellets. Utöver detta importerar Kungälv in spillvärme från Göteborg. Av
den totala produktionen av fjärrvärme som går ut i Kungälvs nät är 75 procent lokalproducerad.

Elproduktion

Under 2021 producerades totalt 16 353 MWh el inom kommunen (exklusive solel som förbrukas direkt
av mikroproducenter), vilket motsvarar fyra procent av den totala elanvändningen. Av detta
producerades 4 700 MWh genom kraftvärme från Munkegärdeverket, varav 1 569 MWh exporteras ut
på nätet, och 5 834 MWh från kommunens enda vindkraftverk. I kommunen finns även 531
nätanslutna solcellsanläggningar, varav nästan 90 procent är små anläggningar under 20 kW.
(Energimyndigheten, 2022) Av dessa gick 5 819 MWh el ut på nätet, samt en del förbrukades av
mikroproducenterna själva.

Kommunorganisationen har installerat solceller på ett flertal kommunala byggnader. Den beräknade
elproduktionen för dessa är cirka 338 MWh per år.

Fördelning av energislag av den totala energianvändningen

Av den totala energianvändningen är, av det som inte är el eller fjärrvärme, 33 procent icke förnybara
bränslen och åtta procent förnybara, se  Figur 10. Den största delen av fossila bränslen kommer ifrån
transporter men har senaste åren börjat minska, vilket delvis kan förklaras av en ökad förnybar
inblandning av förnybara bränslen i drivmedel, främst HVO-diesel. Dock kan man se under förnybara
bränslen att inblandning i drivmedel har minskat efter 2016 vilket till stor del kan förklaras av brist på
hållbara råvaror till HVO i kombination med en tilltagande internationell efterfrågan (2030-
sekretariatet, 2022). Förnybar energi kopplat till transporter beskrivs mer under  Transportsystem.

70%

23%

2% 1%

4%

Biopannor

Rökgaskondensering

Oljepannor, bioolja

Sol

Elproduktion

Figur 9. Fördelning av fjärrvärmeproduktion i Munkegärdeverket 2021. Datakälla: Kungälv
Energi
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Av kommunorganisationens energianvändning (exklusive transporter) är en majoritet el och
fjärrvärme, se  Figur 11. En marginell andel (0,3 procent) består av fossil olja.

Insatsområden

För att arbeta med strategin inom området krävs insatser inom flera områden. Att ställa om till
förnybara och lokalt producerade energikällor är en mycket viktig del i att nå de internationella och
nationella klimatmålen. Inom Kungälvs kommun sker i dag mycket arbete men en del arbete kvarstår.

Inom följande områden finns möjligheter till insatser med stor nytta för driva utvecklingen åt rätt håll
inom strategiområdet.

Fjärrvärme

Att prioritera fjärrvärme för uppvärmning är ett sätt att undvika att omvandla energi med högre kvalitet
(elektricitet) till energi med lägre kvalité (värme). Genom att använda fjärrvärmen till uppvärmning
frigörs den el som skulle använts och kan användas till andra moment där värme inte går att använda
som energikälla. Fjärrvärme har också stor betydelse att avlasta effektbehovet på elnätet under kalla
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Figur 10.  Fördelning mellan olika bränsletyper av den totala energianvändningen inom kommunen,
MWh. På grund av sekretessbelagda uppgifter av SCB är viss data uppskattad. Datakälla: SCB samt
Kungälv Energi.
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Figur 11.  Fördelning av bränsleslag inom kommunorganisationen 2021, exkl.
transporter. Datakälla: Fastighet, Kungälv kommun.
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dagar när belastningen är som tyngst. Dessutom är fjärrvärmen i Kungälv till stor del lokalt
producerad av fossilfria bränslen.

Kungälv Energi ansvarar för fjärrvärmeproduktionen i kommunen och arbetar för att öka andelen
lokalt producerad värmeenergi för uppvärmningsändamål. I samband med exploateringar av nya
områden är det viktigt att redan tidigt i planeringen säkerställa hur energifrågan till området ska lösas,
och där fjärrvärme alltid bör utredas som alternativ till uppvärmning. Fram till 2035 beräknas
utbyggnad av fjärrvärmenätet att ske genom framför allt förtätning och anslutning av kunder inom
nätet. Ingen utbyggnad till nya områden är planerade i nuläget.

Kungälv Energi planerar för en ytterligare biopanna som beräknas att vara i drift i slutet av 2023.
Fjärrvärmeproduktionen beräknas öka med 50 procent, det vill säga 14 MW, vilket gör att andel
fjärrvärme producerad inom kommunen kommer att öka till runt 90 procent. I samband med nya
biopannan kommer det förmodligen möjliggöra ny elproduktion genom kraftvärme. Det kan även vara
intressant att se över om det finns ytterligare möjligheter att öka elproduktionen via kraftvärme.

Det är dock viktigt att Kungälv Energi och kommunen följer utvecklingen kring beslut om styrmedel för
biomassa såsom EU:s taxonomi.2 Biobränsle ingår i EU:taxonomin och klassas som hållbar om vissa
villkor är uppfyllda. Kungälv Energi har hållbarhetsbesked på allt biobränsle i Munkegärdeverket.

Solenergi

Ett stort fokus framåt är solenergi. I all nyproduktion eller större ombyggnader inom
kommunorganisationen ser kommunen över installation av solceller. För att främja utvecklingen av fler
installerade solcellsanläggningar bör detta även ske vid takunderhåll av befintliga byggnader. En
utredning för att undersöka vilka av kommunens fastigheters tak som har en lämplig placering för
produktion av solenergi kan vara väsentligt. Installation av solceller på andra ytor än byggnaders tak
såsom fasader och över parkeringsplatser är ett annat effektivt sätt att utnyttja ytor som samtidigt
minskar behovet av att bygga stora anläggningar på annan värdefull mark. Dessutom för det
produktionen närmare användningen när allt större andel bilar är eldrivna och har ett behov av
fastighetsnära laddning.

En ytterligare åtgärd för att öka antalet solceller är att anlägga fler solcellsparker där företag och
privatpersoner kan köpa andelar. Idag finns en befintlig anläggning med 350 kW effekt bestående av
1 070 paneler och ytterligare en håller på att anläggas.

Kommunen har en viktig roll att främja kommuninvånare och företag att installera solceller och
solfångare. Detta kan kommunen göra genom information vid bygglovsansökningar, anordna
informationskvällar samt uppmuntra företag som äger stora lager- och industribyggnader att uppföra
solcellsparker.

Övriga förnybara energikällor

Det sker mycket utveckling på området och det är svårt att idag bedöma vilka förnybara och fossilfria
energikällor som är kostnadseffektiva och realistiska i framtiden. Vätgas exempelvis kan utöver
energilager användas som drivmedel till fordon. Vätgas producerat med hjälp av förnybar el genom
elektrolys av vatten ger inga koldioxidutsläpp men kräver stora mängder el.

2 EU:s taxonomi är ett regelverk som hjälper till att klassificera miljömässiga hållbara ekonomiska investeringar. Syftet är att på
sikt nå Parisavtalet.
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Det är därför viktigt för kommunen att följa utvecklingen i området och andra förnybara energikällor.
En framtida energiförsörjning kommer säkerligen bestå av flera energikällor och lösningar. Kungälv vill
vara en del av den utvecklingen och utesluter inte några förnybara alternativ för framtida
energiförsörjningar.

Genom att satsa på en omställning till en mer lokal och förnybar energiproduktion vid större
investeringsprojekt i kommunen kan exempel lyftas och lärdomar dras. Energifrågan bör lyftas i ett
tidigt skede i alla relevanta projekt som kommunen eller de kommunala bolagen driver.
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Strategi inom Kungälvs kommun

Fysisk planering och nybyggnation ska ske på ett sätt att det bidrar till ett
samhälle där invånarna enkelt kan leva energieffektivt oberoende av fossila
energikällor.

Effektmål

Andel befolkning i kollektivtrafiknära lägen3 ska ha en uppåtgående trend.

Att i den fysiska planeringen ha med sig grundtanken att det ska vara enkelt att leva energieffektivt
och fossilfritt är en grund för omställningen av samhället. Hur samhället byggs ut framåt är avgörande
för invånarnas tillgång till kollektivtrafik, gång- och cykelstråk, laddinfrastruktur och energieffektiva
bostäder och därmed möjligheten till hållbara val i vardagen.

De hus, byggnader och områden som byggs idag kommer stå många decennier och måste uppfylla
framtidens krav på energieffektivitet. Om inte förutsättningarna byggs in från början kommer
omställningen bli mer kostsam.

Inom detta område har kommunen stora möjligheter att som planerare, exploatör och teknisk
försörjare bidra till utvecklingen inom området.

3 Med kollektivtrafiknära läge anses 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.
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Nulägesanalys

För att få fler att lämna bilen hemma och resa mer hållbart krävs god tillgång till kollektivtrafik och bra
förutsättningar för att gå eller cykla. Andel av befolkningen i Kungälv som bor i kollektivtrafiknära lägen
låg 2019 på 76 procent och har ökat under 2018–2019, se  Figur 12.

I kommunen finns det 72 km kommunal gång- och cykelväg, tillsammans med statlig väg finns det
totalt 118 km. Per invånare har den totala ytan kommunal gång- och cykelväg legat på samma nivå
sedan 2012 medan den statliga har ökat. Kommunen är dock med och finansierar och bygger på
statliga gång- och cykelvägar samt har arbetet mycket de senaste åren med att bredda befintliga
vägar.

Insatsområden

Inom områdena nedan finns möjlighet för kommunen att göra insatser som leder utvecklingen inom
strategiområdet åt rätt håll. Flera av områdena är sådant som även tas upp i översiktsplanering och
andra styrande dokument som Trafikplanen och dess underliggande dokument. I områden med redan
styrande dokument ska dessa vara fokus för arbetet. Insatsområdena lyfts även i energiplanen för att
återigen belysa vikten av dessa och att planeringen är grunden för att lyckas med strategierna och
målen i energiplanen.

Energifrågor i planeringsprocessen

I den fysiska planeringen av ett område är det viktigt att i ett tidigt skede integrera energifrågan.
Frågor som uppvärmning, laddinfrastruktur, bebyggelseutformning, kollektivtrafikmöjligheter,
möjligheter till energiproduktion till exempel via solceller, energitillgång och energieffektivitet bör tas
med från start i planeringsprocessen. Olika kompetenser behövs för att bidra med sin kunskap och
idéer, för att säkerställa detta är det viktigt med en väl utformad process för planering där olika
ansvarsområden och kompetenser systematiskt tas in.

I den nya översiktsplanen som ska tas fram är det väsentligt att integrera energifrågan och att
använda energiplanen som utgångspunkt i detta. Energifrågan kan integreras genom till exempel en

Figur 12. Andel befolkning i kollektivtrafiknära lägen. Med kollektivtrafiknära läge anses 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. Datakälla: Kolada
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fördjupad kartläggning av energi- och trafiksystemet, kartläggning av mikroklimatet och lokala
miljöeffekter samt utveckla scenarier och framtidsbilder för energi och transporter.

Planering för ökad gång- och cykeltrafik

Inom kommunen finns styrdokumentet  Plan för gång och cykel med utgångspunkt från Trafikplan
2017. Dokumentet tar upp strategier och insatser för fysisk planering av gång- och cykeltrafik samt
prioritering. Kommunen håller även på att ta fram en ny plan  Smart samhällsplanering, hållbart
resande som kommer att fokusera på  hur:et för ett hållbart resande i kommunen.

Att utöka möjligheten för gång och cykel är en viktig del i planeringen för ett energieffektivt och
fossilfritt samhälle. Detta ger inte bara positiva effekter på den ekologiska hållbarheten utan också
den sociala genom en bättre folkhälsa för kommuninvånarna. Att minimera sträckorna med bil gör att
de sträckor som behöver köras med bil kan ske på ett fossilfritt sätt, till exempel fossilfria bränslen
eller via fossilfri el.

Planering för ökad kollektivtrafik

Genom att planera bebyggelseutvecklingen efter kollektivtrafikstråk ökar invånarnas möjlighet till att
resa hållbart. En planering av områden längs med kollektivtrafikstråken gör även att denna kan bli
effektivare och mer attraktiv, vilket i sin tur bidrar till att öka andelen som reser kollektivt. Inom
kommunen finns även styrdokumentet  Plan för Konkurrenskraftig kollektivtrafik med utgångspunkt i
Trafikplanen. Detta dokument behandlar bland annat de frågor som är viktiga för den fysiska
planeringen kopplat till kollektivtrafik.

Nybyggnation

För att minska kommunens energianvändning är det viktigt att vid nybyggnation bygga energieffektivt.
Riktlinjer behöver tas fram inom kommunen för att visa vilken nivå som bör ställas vid olika ny- och
ombyggnationer av de kommunala fastigheterna. Arbetet vid nybyggnation bör inte bara handla om
byggnadens energiåtgång under drift utan även om materialens och metodernas energi- och
klimatavtryck vid byggnation. Vid nybyggnation kan det även vara viktigt att analysera platsens
mikroklimat för att optimera utformningen av byggnaden efter platsens förutsättningar, samt öka
grönytefaktorn för att exempelvis använda vegetation och annan solavskärmning för att skugga
byggnader och minska behovet av kylning.

Vid ansökan om bygglov eller bygganmälan från privatpersoner bör bygglovsenheten och Energi- och
klimatrådgivningen i kommunen samverka för att sprida information om energieffektiva och fossilfria
lösningar.

Vid markanvisningar och exploateringsavtal kan även krav ställas på energieffektivitet och hållbart
byggande. Detta kan även göras genom olika tävlingar och poängsystem för exploatörer. Kommunen
bör utreda frågan vidare och hitta ett system som passar Kungälvs kommun och de förutsättningar
som finns inom kommunen.
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Strategi inom Kungälvs kommun

Invånare i Kungälvs kommun ska ha en god tillgång till kollektivtrafik och
möjlighet till ett fossilfritt och energieffektivt pendlande.

Kommunens egna och upphandlade fordonsflotta ska drivas av fossilfria
drivmedel och nyttjas så energieffektivt som möjligt.

Effektmål

Växthusgasutsläpp från transporter inom kommunens gränser ska minska med minst 70
procent senast år 2030 jämfört med år 2010. (Nationellt etappmål)

Den totala drivmedelförbrukningen av fossila bränslen i kommunorganisationen ska ha en
nedåtgående trend.

Öka andelen hållbara resor (Trafikplan, Kungälv kommun)
Öka andelen gångresor till 15 % år 2030, i kommunen som genomsnitt.
Öka andelen cykelresor till minst 10 % år 2030, i kommunen som genomsnitt.
Öka andelen kollektivtrafikresenärer till minst 40 % år 2030, i kommunen som
genomsnitt.

Den största källan till växthusgasutsläpp inom kommunen är idag transporter. Personbilstrafiken står
för en majoritet av dessa utsläpp. Inom området sker dessutom en snabb teknikutveckling med
elektrifiering och självkörande bilar. Idag är antalet körda mil per kommuninvånare större än snittet i
riket, även antalet bilar per 1 000 invånare ligger något högre än snittet. Det finns därmed ett stort
behov av att minska växthusgasutsläppen inom transportsektorn i kommunen. Kungälv har goda
förutsättningar för förbättrad kollektivtrafik och övergång till en kommunal fossil oberoende
fordonsflotta.

Inriktningsdokumentet för arbetet med transportsystemet är Trafikplanen (KS 2016/2282), där finns en
djupare analys över området. Trafikplanen belyser att transportsystemets främsta uppgift är att ge alla
en möjlighet att nå en målpunkt, dvs. tillgängligheten är i fokus. I insatsområdena nedan belyses
främst hur arbete kan ske för att denna målpunkt kan nås på ett fossilfritt och energieffektivt sätt.

Nulägesanalys

Transporter står för en majoritet av växthusgasutsläppen inom kommunen, 63 procent. Sedan 2010
har växthusgasutsläppen från transporter minskat med 17 procent. Av utsläppen ifrån transporter står
personbilar för 67 procent av dessa. Antal personbilar i trafik har dock haft en minskande trend sedan
2016 och ligger nu på samma nivå som 2010, 520 per 1 000 invånare. Antal personbilar i Kungälv är
dock högre än snittet i länet som ligger på 463 per 1 000 invånare (Trafikanalys, 2022).
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Sett till körsträcka per invånare ligger Kungälv över både snittet i länet och riket, dock kan man se en
nedåtgående trend sedan 2018, se  Figur 13.

Cirkeldiagrammen nedan visar att bensin- och dieselbilarna stod för nästan 90 procent av den totala
personbilsparken 2021 medan av de nyregistrerade personbilarna stod de för drygt 50 procent. Elbilar
samt laddhybrider stod för nästan 40 procent av de nyregistrerade personbilarna.

Figur 13. Körsträcka (mil) per person, Kungälv jämfört med länet och riket. Datakälla: RUS, Regional
utveckling och samverkan i miljömålssystemet.
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Figur 14.  Fördelning över personbilar i trafik (till vänster) samt nyregistrerade personbilar (till höger) baserat på
drivmedel, år 2021. Datakälla: Trafikanalys
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Kommunorganisationen

Figur 15 visar delar av kommunens drivmedelförbrukning. Motorbrännolja står för en majoritet av
kommunorganisationens drivmedelförbrukning vilket är Marstrandsfärjan. I dagsläget finns inget bra
system för analys av drivmedelsanvändningen i kommunen. Statistiken riskerar därför att inte vara
fullständig. Körsträckestatistik på kommunens lätta fordon visar att 70 procent körs med elhybrider
med bensin och 28 procent dieselfordon. Kommunen har även två rena elbilar.

Insatsområden

För att komma framåt med strategin om god tillgång till kollektivtrafik och fossilfritt pendlande krävs
både påverkansarbete och förutsättningar för invånarna att göra fossilfria och energieffektiva val. Här
är arbetet med laddinfrastruktur en viktig del tillsammans med att utöka möjligheterna till
kollektivtrafik. Kollektivtrafiken har inte kommunen primär rådighet över då det ligger på regionens
ansvar men insatser kan även göras inom kommunens ansvarsområden såsom inom den särskilda
kollektivtrafiken i form av skolskjuts och färdtjänst.

Kommunen har dock full rådighet över sin egen fordonsflotta. Ett arbete med att övergå till fossilfria
drivmedel samt åtgärder för att effektivisera förbrukningen är mycket viktiga delar i arbetet med
strategiområdet.

Inom följande områden finns möjligheter till insatser med stor nytta för att driva utvecklingen åt rätt
håll inom området.

Laddinfrastruktur

För att uppnå målen i energiplanen är övergång till elbilar för kommunorganisationen samt
kommuninvånare en viktig faktor då transporter står för en stor del av kommunens totala
växthusgasutsläpp. Cirkeldiagrammet nedan (Figur 16) visar prognosen på fördelning av drivmedel
för personbilar år 2030 i nyförsäljningen (snitt i Sverige). Elbilar och laddhybrider beräknas stå för 60
procent, jämfört med idag på knappt 40 procent (i Kungälv). Detta ökar behovet av en väl fungerande
laddinfrastruktur vilket också är en förutsättning för att få fler att övergå till elbilar.
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Figur 15. Fördelning av delar av drivmedelförbrukningen inom kommunorganisationens fordon.
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Laddning av kommuninvånarnas elbilar sker främst i hemmen. Hos Naturvårdsverket finns det
möjlighet för bostadsrättsföreningar, organisationer och företag att söka stöd för detta. I plan- och
bygglagen är det dock sedan 2021 krav på att i samband med nybyggnation av flerbostadshus ska
det samtidigt byggas laddplatser som är tillgängliga för de boende. Reglerna innebär i korthet att nya
bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur
till alla parkeringsplatser. Övriga nya uppvärmda byggnader med fler än 10 parkeringsplatser i
byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 procent av parkeringsplatserna och
minst en laddningspunkt för elfordon. Utöver krav på nybyggnation ställs även krav vid viss
ombyggnation samt retroaktiva krav vid vissa befintliga byggnader (Boverket, 2022). De nya reglerna
kommer att göra att laddinfrastrukturen förbättras vid nybyggnation samt vissa andra byggnader och
att möjligheterna ökar för personer i främst nya områden att skaffa elbil.

Det som saknas idag är dock en samordnade roll för laddinfrastrukturen inom kommunen. Idag har
olika enheter ansvar för olika delar och det saknas en gemensam plan. Enheten Trafik, gata och park
ansvarar för laddinfrastruktur kring parkeringar och har idag ansvar för 200 laddpunkter.
Fastighetsenheten ansvarar för laddinfrastruktur kring delar av kommunens fastigheter. Utöver det
tillkommer laddinfrastruktur för Västtrafik, fritidsbåtar, Marstrandsfärjan, exploatering av nya områden
etc. För att samköra dessa frågor krävs en samordnade roll på kommunen inom förvaltningen,
kommunala bolag och andra aktörer samt en kommungemensam strategi och riktlinjer. Den
kommungemensamma strategin bör bland annat definiera vem som äger frågan och
ansvarsfördelningen mellan olika aktörer. Den bör även ta upp hantering av laddpunkter där både
kommunorganisationen samt allmänheten ska kunna ladda. Vidare är det viktigt att strategin tar upp
hur arbetet ska bli effektivt och att investeringar görs där laddpunkter har hög nyttjandegrad. Styrning
av laddning för att utjämna effektbehovet kan också vara relevant att ha med samt behov av att kunna
kombinera med energilager för att möjliggöra större styrbarhet vid högre laddningseffekter vid publik
snabbladdning. Arbetet behöver ske parallellt med befintliga områden och officiella laddare på
besöksmål och handelsplatser. Den kommunala organisationen har inte ensam rådighet över detta
och arbetet måste ske i samarbete med övriga aktörer i samhället.

Utöver lagstiftningen i PBL gällande laddinfrastruktur behöver kommunen ta hänsyn till de lagkrav
som omfattar kommunen som offentlig upphandlare. Ett förslag på ändring i lagen (2011:846) om
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster innebär bland annat hårdare krav på

25%

12%

40%

20%

1% 2%

Bensin Diesel El Laddhybrider Etanol Gas

Figur 16.  Bedömning av drivlinesammansättningen för personbilar i
nybilsförsäljningen år 2030. Datakälla: IVL 2020
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andel rena lätta fordon vid inköp av nya fordon. Detta lagkrav går inte alltid ihop med PBL och den
samordnade rollen och övergripande strategin behöver även ha detta i beaktande.

Fossilfri fordonsflotta inom kommunorganisation

Kommunorganisationen kan genom att arbeta mot en mer fossilfri fordonsflotta föregå som ett gott
exempel och på det sättet leda arbetet till ett mer fossilfritt samhälle. Den föreslagna ändringen i lagen
(2011:846) kommer innebära att fordonsflottan blir alltmer fossilfri. Detta hindrar dock inte att byta ut
fordonen i snabbare takt. Kommunen har en central fordonshantering för kommunerna Kungälv,
Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet som ansvarar för kommunernas lätta fordon. Tillsammans med
dessa kommuner har en gemensam fordonspolicy arbetats fram. Policyn har ännu inte beslutats inom
Kungälvs kommun och det är möjligt att lokala variationer förekommer. När policyn är beslutad är det
viktigt att arbeta med implementering av den samt uppföljning för att försäkra att policyn efterlevs.

Som tagits upp ovan är en övergripande strategi för laddinfrastruktur även en viktig aspekt i arbetet
med en fossilfri fordonsflotta för kommunorganisationen och hur övergång till elbilar ska göras på
bästa sätt. Det är även viktig att se över andra bränslealternativ och inte vara helt beroende av
elfordon. Förnybar diesel såsom HVO kan vara ett bra alternativ under en övergångsperiod. De flesta
nya dieselfordon kan drivas på HVO. Även många tyngre fordon och arbetsfordon kan drivas på HVO.
En inventering över vilka fordon som kan köra på HVO samt implementering av kommande
fordonspolicy kan öka användning av förnybar diesel inom kommunorganisationen. I fordonspolicyn
bör det framgå att förnybar diesel ska prioriteras för de befinliga fordon där detta är möjligt.

För både tyngre fordon och arbetsfordon kommer allt fler eldrivna alternativ ut på marknaden. Vid
inköp av tyngre fordon och arbetsfordon bör kommunen därför utreda möjligheterna till ett eldrivet
fordon. En livscykelkostnadskalkyl (LCC) som beskrivs under  Energieffektivisering kan vara relevant
här. Om ändring i lagen (2011:846) antas kommer det innebära ökat krav på andel rena tunga
lastbilar och tunga bussar vid inköp.

Utöver att gå över till fossilfri fordonsflotta är det också viktigt för kommunorganisationen att minska
på antal fossila tjänsteresor för att minska på växthusgasutsläppen. Kommunen har en resepolicy
men det kan finns behov att arbete mer med implementering och uppföljning av den för att öka
efterlevnaden av policyn.

Kollektivtrafik

Kommunen har ansvar för driften av Marstrandsfärjan som är den enskilt största källan till utsläpp av
kommunorganisationens fordon. Här håller kommunen nu på att se över hur färjan ska ersättas med
en elfärja. Elfärjan ska vara i drift innan 2025. Fram till dess ska man under en kortare period testa
HVO-diesel. Skulle Marstrandsfärjan köra på HVO i stället skulle det ge en koldioxidbesparing på
cirka 300 ton.

Kommunen ansvarar även för samhällsbetalda resor såsom skolskjuts, dagligaresor och färdtjänst.
Kommunen arbetar med att samordna dessa resor vilket är viktigt för att öka energieffektiviteten och
minska utsläppen. Genom krav på drivmedel i upphandlingar och bra organisation kan utsläppen från
dessa minska ytterligare. Dessa typer av tjänster skulle även kunna nyttjas för att förbättra
landsbygdens tillgång till kollektivtrafik. Redan idag används skolskjutsverksamheten till
arbetspendling för personer längs med turerna. Genom att få fler personer att nyttja denna möjlighet
kan antalet körda mil per person minska på de delar av landsbygden som annars inte har någon
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tillgång till kollektivtrafik. Finns fler möjligheter till arbetspendling med kollektivtrafik även på
landsbygden kan behovet av bilar per hushåll minska.

Övriga mobilitetstjänster

Stora delar av Kungälv kommun består av landsbygd där det är svårt att erbjuda en servicenivå som
både är tillfredställande för resenärerna och ekonomiskt rimligt för skattebetalarna enbart genom
kollektivtrafik, även om den särskilda kollektivtrafiken nyttjas. Behovet av bil på landsbygden är därför
ofta stor. En metod för att öka tillgängligheten på landsbygden är att komplettera kollektivtrafiken med
andra typer av mobilitetstjänster, så som organiserad samåkning, bilpooler eller i den mån det är
möjligt att cykla delade cykelkärror och elcyklar. Insatser kring samåkning och elcykelpooler kan även
slå väl ut för invånare i tätorterna. I tätorterna kan det vara lättare att samordna med fler människor
eftersom det där finns fler med gemensam resväg till exempel mellan bostadsområden och skolor
samt större arbetsplatser.

Det finns många goda exempel på liknande typer av arbete inom kommuner av liknande storlek. Det
viktiga är att utgå ifrån invånarnas behov och att snarare skapa möjligheter och kommunicera kring
dessa än att skapa färdiga lösningar som inte är anpassade efter behoven.

Miljökrav vid entrepenadtjänster

I entreprenadupphandlingar har kommunen stora möjligheter att ställa krav på drivmedel. Det
dokument med miljökrav vid entreprenadarbeten som finns idag ska uppdateras och här bör krav på
fossilfria transporter ställas där det finns möjlighet. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram
hållbarhetskrav för offentlig verksamhet för att minska negativ miljö- och klimatpåverkan. Dessa bör
användas som hjälpmedel vid upphandlingar. Det är också viktigt att uppföljning görs för att se att
kraven verkligen efterlevs.
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Sid 35 (37)
Datum: 2022-06-16

Sid 35 (37)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-06-16Övergripande miljöbedömning

Enligt 6 kap 3 § miljöbalken ska en kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som
krävs i lag eller annan författning göra en strategisk miljöbedömning av planen om den kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. Syftet är att integrera miljöaspekter tidigt i planeringen och att en
hållbar utveckling ska främjas. En strategisk miljöbedömning behövs enbart för de planer och program
som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Energiplanen tar upp övergripande strategier och insatsområden. Syftet är att ge en mer samlad bild
och inriktning över kommunens arbete med energifrågorna. Inga direkta åtgärder finns angivna i
planen som mer ska ses som inspiration och en röd tråd i arbetet. Då inga konkreta åtgärder eller
förslag finns i planen och planen i sig inte kommer generera några förändringar i den fysiska miljön
tyder på att bedömning kan göras att planen inte antas ha en betydande miljöpåverkan.

Påverkan på de nationella miljömålen

Arbetet inom energiplanens område berör flera av de nationella miljömålen och möjligheten att nå
dessa förbättras genom att till exempel arbeta med minskade utsläpp av växthusgaser. I  Tabell 2
beskrivs i vilken riktning arbetet med strategiområdena påverkar de nationella miljömålen.

Tabell 2 Sveriges miljömål och hur strategiområdena påverkar dessa.
Grön = påverkar positivt Blå = påverkar indirekt positivt Gul = kan påverka negativt

Säker och
tillförlitlig
energitillförsel

Förnybar och
lokal energi

Transporter
och
kollektivtrafik

Fysisk
planering och
byggnation

Energi-
effektivisering

Begränsad
klimatpåverkan

En stor del av arbetet med energiplanen är just att begränsa
klimatpåverkan och strategiområdena bedöms därmed påverka
målet i positiv riktning, även om mycket arbete krävs.

Frisk luft En minskad användning av förbränningsmotorer
ihop med planering för minskad biltrafik
förbättrar luftkvalitén i städer och kring vägar.

Bara naturlig
försurning

Påverkas negativt av utsläpp
från förbränningsmotorer. En
övergång till andra motorer kan
därmed påverka området
positivt.

Giftfri miljö

Skyddande
ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen
övergödning

Levande sjöar
och vattendrag

Kan påverkas
negativt vid
utbyggnad av
vattenkraft.

Grundvatten av
god kvalitet
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Sid 36 (37)
Datum: 2022-06-16

Sid 36 (37)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-06-16

Hav i balans samt
levande kust och
skärgård
Myllrande
våtmark

Levande skogar
Kan påverkas
negativt vid
en ökad efter-
frågan på
skogsråvara.

Ett rikt
odlingslandskap

Storslagen
fjällmiljö

Kungälv har ingen egen fjällmiljö men eftersom klimatförändringarna är ett stort hot
mot ekosystemen i fjällen så bidrar av alla insatser för minskade utsläpp indirekt till
en positiv riktning för målområdet.

God bebyggd
miljö

Minskad biltrafik och utsläpp i
städer leder även till
förbättringar inom målområdet.

Ett rikt djur och
växtliv

Bedömning av betydande miljöpåverkan

Efter undersökning enligt 6 kap. 6§ miljöbalken bedöms energiplanens utförande inte omfatta åtgärder
som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning bedöms därför inte
krävas.

Detta utesluter inte att andra planer, program eller åtgärder som bygger på energiplanen kan komma
att kräva en ny bedömning och att bedömningen där kan bli en annan.
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Sid 37 (37)
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Sammanställning över involverade personer i arbetet med 

Energiplanen  
 

Grupper och personer som deltagit i arbetet, eller haft möjlighet att lämna synpunkter 

 Styrgrupp 

o Anders Holm, Sektorchef Samhälle och utveckling 

o Bettina Öster Tunberg, VD Kungälvs bostäder (endast startmötet) 

o Hans Larsson-Ljungblad, VD Kungälv Energi 

o Lars Andersson, Marknadschef Kungälv Energi 

o Karin Almgren, tillträdande VD Kungälv Energi (ej med från start)  

 Arbetsgrupp 

o Andreas Forsner, Verksamhetsutvecklare ekonomi och kvalitetsenheten 

o Iwona Kozakowska, Energirådgivare 

o Robert Andréasson, Projektledare Kungälv Energi 

o Hans Kristensson, Tillförordnad förvaltningschef Kungälvs bostäder 

 Strateggruppen 

 

Personer som har intervjuats/kontaktats 

 Jimmy Sandberg 

 Andreas Rutgersson 

 Johannes Pelz 

 Jörgen Hedin 

 Carl Adiel 

 Gunilla Strömqvist 

 Olof Lindgren 

 

Utöver detta har BOKAB tillfrågats men inte återkopplat. 
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Granskningssynpunkter 
 

Styrgrupp och arbetsgrupp 

 Ändra till att eldriven färja ska vara i drift 2025, utredning redan klart. 

 I inledningen ha en tabell med beslutsdatum, beredande politiskt organ, giltighetstid etc. 

 

Trafik 

 Komplettera med gång i första stycket på s. 26. Ev fler ställen 

 Jämföra med liknande kommuner i Figur 12. 

 Lägga in text om att kommunen även bygger och finansierar cykelvägar på statliga vägnätet 

samt arbetat mycket med att bredda vägar.  

 Komplettera med år i Figur 14. 

 Förtydliga vad inom kollektivtrafiken som ligger inom kommunens ansvarsområden 

 Lägga in text om samhällsbetalda resor och kommunens arbete med att samordna dessa. 

 Lyfta hur, i vissa fall ska hur beskrivas i kompletterande/underliggande dok, skriva in att det 

behövs ex en plan hur kommunen ska få fler att gå och cykla, håller tar fram en (Smart 

samhällsplanering, hållbart resande). Skriva in det. 

 

Plan 

 Sammanfattning över förslag på åtgärder som tydligt visar vad kommunen behöver jobba 

vidare med, ex vad behöver man konkret tänka på i en fördjupad översiktsplan kopplat till 

energiplanen.  

 Förtydliga HVO-diesel 

 

VA 

 Problematiken med att allt spillvatten ska transporteras till Ryaverket vilket i kommunens 

perifera delar ger långa pumpstationskedjor. Beaktar man då att ledningsnätet har stor 

påverkan av tillskottsvatten så blir miljöpåverkan ännu större. 

 Möjligt att redovisa samma år för totala energianvändningen i kommunen samt Marstrand för 

att det ska bli mer jämförbart? 

 

Kungälv Energi 

 Framsidebilden, framåtsyftande med en gammal glödlampa? 

 Cykelbanor istället för cykeltrafikanter på sid 4 

 Korrigering av diagram där år saknas på x-axeln. 
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 Förtydliga vad som avses med långt ifrån målet på s 7. 

 Normalårskorrigera figur 3 och figur 7 samt ser konstigt ut i Figur 3 när 2010 saknas. 

 Bytt ut effektmålet under Säker och tillräcklig energitillförsel (Kungälv Energi återkommer med 

målförslag) 

 Betona lokalnätsägare under insatsområdet Långsiktig planering med regionnätägare 

 Lyfta in fjärrvärmens roll i att avlasta elnätet under kalla dagar för att minska toppeffektbehovet. 

 Lyfta in att följa utvecklingen för storskaliga värmelager med syfte att lagra värmeenergi mellan 

sommar och vinter. 

 Lyfta upp fjärrvärme över solenergi under strategiområdet Förnybar och lokal energiproduktion. 

 Komplettera med att större delen av fjärrvärmen kommer vara lokalproducerad efter 2023, cirka 

90 procent. 

 Förtydliga hur mkt el i Munkegärdeverket som exporterades ut i elnätet. 

 Komplettera med att Kungälv Energi har hållbarhetsbesked på allt bränsle i Munkegärdeverket. 

 Inte så stor poäng med vätgas till fjärrvärme, bättre att långtidslagra värme mellan säsonger. 

 Text om förväntade elbilar som förväntas rulla 2030 och 2045. 

 

Centerpartiet 

Har skickat ett inspel utifrån den presentation som hölls och inte utifrån att ha läst Energiplanen, väljer 

därför att inte redovisa inspelet här.  
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Anteckning till protokollet Punkt energiplan

Trots att nästan allt finns med så lyckas konsulten missa måltavlan med utkastet till 
energiplan 2022-2026.

Utöver detta så anges fel siffra för Kungälvs växthusgaser 1990 den skall vara 
177 000 ton CO2ekv. Framtill idag har vi reducerat till 127 440 ton CO2 ekv. 2030 är 
målet 35 500. 

Vidare saknas ett av Kungälvs kommunala strategiska mål at den personer och företag 
som vill minska sina klimatutsläpp. Det är ett mycket framsynt mål som Kungälv nog 
är ensam om. I texten står däremot väldigt tydligt att kommunen inte har full rådighet 
över majoriteten av de kvarvarande klimatutsläppen. Denna analys gjorde vi redan för 
fyra år sedan, och satte vårt mål. Den klokskapen kan vi gott bjuda konsulaten på så 
att de kan sprida detta vinnande koncept. 

Utkastet är fullt av krav och bakgrund, men är till lite hjälp för att förstå en bra väg för  
Kungälv. Vid mötet fans fler ledamöter som tydlig kände klimat ångest och inte kunde 
se hur det skulle kunna vara möjligt att nå målen.  Målen går inte att nå genom 
utövning av myndighets makt. Frihet och samspel med medborgarna krävs. 

Jag saknar en summering på enkel svenska som gör att man förstår vad som kan 
göras.

Ungefär så här:

Kungälv hade 1990 klimatutsläpp om 177 000 ton CO2ekv. Fram till nu har vi 
reducerat till 127 744 ton CO2ekv. Fram till 2030 behöver vi komma ner till 35 500 ton 
CO2ekv. 

Den här bilden är för hela Västra Götaland och visar hur bortom det är att ta tag i 
problemet för att kunna motsvara de som måste göras och Kungälv  via att anta 
Agenda 2030 som mål.
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Figuren gäller hela Västra Götaland. Utsläppsbudgeten ser hissnande ut. Den gå at t nå
om man siktar på precis rät t åtgärder.

Bensin, diesel och olja är dominerande källan t ill utsläppen. Personbilar är den ensk ilt

största källan. Som tur är har nybilsköparna redan upptäck t det ta och över 40% är

ladd bara fordon som ej är fossil beroende.

Annatalet snabbladdare behöver ökas i komm unen för at t öka andelen hel elbilar.

/ / Hinner inte utveckla det ta nu återkom mer/ /

Klippt ur utkastet

Efter at t lagen skrevs har en hel del hänt klimat påverkan väger lika tungt som energi
besparing. Då både el och fjärrvärme har m ycket liten k lim at påverkan så behöver

man tex inom f järrvärme om råden omvärdera at t t illäggsisoler ing eftersom det inte

leder t ill reducering av klim atavt rycket . Här kan Agenda 2030: s krav på ekonom iskt

överkomliga priser vägas in och leda t ill at t m an undviker den kostnaden och
miljöbelastningen v id t illverkning.

Den andra delen är elekt r ifier ingen.

Det nya värm everket behöver väljas ut ifrån helt nya spelregler och ha en hög

elprodukt ions kapacitet för at t kunna balansera elsystemet.

Elekt r ifier ingen och solcellerna har stor påverkan på elnätet . En prelim inär beräkning

som v i gjort visar at t små solcellsanläggningar typ på villor och norm al nat t laddning av
elbilar inte stör elnätet .

Stora solcellsanläggningar komm er därem ot at t ha påverkan. Det vore ju tex naturligt

at t alla nya tak i Rollsbo västerhöjd förr eller senare får solceller på taken. Normal

dim ensionerade El- ledningarna för denna typ av indust r iområden k larar inte solenergin
som kan genereras. Lite grovt 30 -50 MW. Grov uppskat tning är at t området

dim ensionerats för stor leksordningen 5 MW

Skulle befint liga indust r itak i cent rala Kungälv få solceller så vore det önskvärt m en

skulle nog stoppas av att m an inte planerat elnätet för det ta.
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Slutord

Utkastet behöver revideras och vi förutsätter att detta görs innan redovisning.

I kommunfullmäktige kommer vi inte att kunna släppa igenom en energiplan som inte 
lever upp till lagen syften och inte ger kommunen ett stöd i att nå målen. 

Vi kommer att yrka på att en klimatbudget upprättas.

Utkastet skapar bara klimatångest och saknar helt plandelen i utkastet.  

Med hopp om en bättre framtid

Patrik Renström

Centerpartiet Kungälv
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-22
Sida 5 (6)

BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 54/2022

Antagande av Energiplan 2022-2026 (Dnr KS2020/1806)

Beredningen för samhälle och utveckling diskuterar energiplanen och lämnar sitt yttrande;

Beredningen för samhälle och utvecklings huvudsakliga synpunkter

 Giltighetstid för planen bör vara enligt Klimat 2030
 

 Sida 5, box med texten ”Utsläppen av växthusgaser i kommunen ska minska med 
80 % till år 2030 jämfört med 1990.” – Texten är irrelevant om man inte vet var vi 
befinner oss i dagsläget. Var befinner vi oss nu, procentuellt? Vad ligger 
energibehovet på idag, och hur stor beräknas behovsökningen till 2030? 

o Sida 6, figurtext för Figur 1. Samma här; kan man få siffra på var Kungälvs 
kommun ligger idag i relation till målet om 80 %?

 
 Nulägessiffror graf sid. 6; finns mer uppdaterade data än 2019?

o Transporter: Kommunens transporter, upphandlade transporter eller privata? 
” En majoritet av dessa utsläpp har kommunen inte full rådighet över” – 
Kommunen har 
inte rådighet över privata transporter, kan detta förtydligas mer?

o Inspiration från Göteborg med miljözon; införa zoner med miljöklassning 
(ex. Euro 6) enligt de möjligheter som finns för kommuner.

o Vilka miljökrav kan ställas i upphandling? 

 Önskvärt om kommunen kan tillhandahålla energirådgivning och att detta arbetas in 
i planen.

 Upphandling: Vilka krav i upphandling av ex. byggherrar finns: Hur högt ställda mål 
och krav har vi i upphandling gällande energieffektiva byggprocesser samt 
transportinköp – borde inte dessa delar ingå i energiplanen?

Övriga synpunkter

- Mer nulägessiffror: mycket har hänt gällande laddinfrastruktur/elbilar senaste åren.

- Kan man lyfta bort/komprimera delen om de internationella och nationella målen?

- Syftet saknar koppling till resterande innehåll: det som framgår i syftet följs inte upp 
i planens innehåll. Syftet kan därför förtydligas. 

- Planen borde innehålla en sammanfattning: är mycket text som kan komprimeras.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-22
Sida 6 (6)

BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

- Under ”insatsområden” – här borde vindkraft stå med. Om vindkraft står med bör 
även kärnkraft vara med.

- ”Övriga mobilitetstjänster” – förtydligande vilka som avses.

Beslut
1. Yttrandet antas och översänds till sektorchef och styrgrupp för energiplanen.

__________
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Komplettering av Energiplanen för Kungälvs kommun

Vänsterpartiet vill öppna för möjligheten att, inom kommunens mark/vattenområde, tillåta och 
underlätta etablering av havsbaserad vindkraft.

Detta kan framgå i energiplanen som ytterligare en möjlig åtgärd för att kunna tillgodose det alltmer 
ökande elbehovet i Sverige, fr.a. i elområdena 3 och 4

Henry Larsson

Vänsterpartiet Kungälv
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-10-04
Sida 33 (41)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 120/2022

Antagande av Energiplan 2022-2026 (Dnr KS2020/1806)
Sammanfattning
Varje kommun ska enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ha en aktuell 
energiplan. 
Den tidigare energiplanen är från 2010 och är därmed i behov av en aktualisering. 
Förvaltningen har därför tagit fram en ny energiplan med hjälp av miljökonsult från 
Norconsult. Under arbetets gång har beredningen för samhälle och utveckling varit 
referensgrupp och remissinstans. Planen beslutas av Kommunfullmäktige.

Energiplanens övergripande mål följer det tilläggsmål som Västra Götalandsregionen har till 
de nationella miljömålen samt målet för Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som 
Kungälvs kommun har skrivit under:

Utsläppen av växthusgaser i kommunen ska minska med 80 % till år 2030 jämfört med 
1990.

Energiplanen ska fungera som ett vägledande dokument inom kommunens arbete med 
energifrågorna. Fem strategiområden har definierats som extra viktiga att prioritera. Inom 
respektive strategiområde finns insatsområden där arbete och åtgärder bör genomföras. 

Förvaltningen föreslår att upprättat dokument Energiplan 2022-2026 antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Antagande av Energiplan 2022-2026
Bilaga 20220614_Energiplan Kungälv kommun
Bilaga Granskningssynpunkter samt sammanställning över involverade personer
Bilaga Anteckning till protokollet Patrik Renström (C)
Bilaga Protokollsutdrag - Antagande av Energiplan 2022-2026 - Beredningen för samhälle 
och utveckling
Bilaga Anteckning till protokollet Henry Larsson (V)

Tilläggsyrkande
Ove Wiktorsson: Nedan text infogas i slutet på sida 32 i energiplanen:

Trafik, gata, park har en samordnande roll för laddinfrastrukturen och det finns en 
arbetsgrupp med representanter från fordonscentralen, lokaler och anläggningar samt 
parkeringsverksamheten. Enheten Trafik, gata och park ansvarar för laddinfrastruktur kring 
parkeringar och har idag ansvar för 200 laddpunkter. Fastighetsenheten ansvarar för 
laddinfrastruktur kring delar av kommunens fastigheter. Utöver det tillkommer 
laddinfrastruktur för Västtrafik, fritidsbåtar, Marstrandsfärjan, exploatering av nya områden 
etc. Samordning i dessa frågor sker av Trafik, gata, park som behöver involvera andra aktörer 
inom förvaltningen, kommunala bolag och andra aktörer för att ta fram en 
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kommungemensam strategi och riktlinjer. Den kommungemensamma strategin bör bland 
annat definiera vem som äger frågan och ansvarsfördelningen mellan olika aktörer. Den bör 
även ta upp hantering av laddpunkter där både kommunorganisationen samt allmänheten 
ska kunna ladda. Vidare är det viktigt att strategin tar upp hur arbetet ska bli effektivt och 
att investeringar görs där laddpunkter har hög nyttjandegrad. Styrning av laddning för att 
utjämna effektbehovet kan också vara relevant att ha med samt behov av att kunna 
kombinera med energilager för att möjliggöra större styrbarhet vid högre laddningseffekter 
vid publik snabbladdning. Arbetet behöver ske parallellt med befintliga områden och 
officiella laddare på besöksmål och handelsplatser. Den kommunala organisationen har inte 
ensam rådighet över detta och arbetet måste ske i samarbete med övriga aktörer i samhället. 

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för samhälle och 
utveckling beslutar att anta Ove Wiktorssons (C) yrkande.

Omröstning begärs inte.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättat dokument Energiplan 2022-2026 antas.
2. Nedan text infogas i slutet på sida 32 i energiplanen:

Trafik, gata, park har en samordnande roll för laddinfrastrukturen och det 
finns
en arbetsgrupp med representanter från fordonscentralen, lokaler och
anläggningar samt parkeringsverksamheten. Enheten Trafik, gata och park
ansvarar för laddinfrastruktur kring parkeringar och har idag ansvar för 200
laddpunkter. Fastighetsenheten ansvarar för laddinfrastruktur kring delar av
kommunens fastigheter. Utöver det tillkommer laddinfrastruktur för Västtrafik,
fritidsbåtar, Marstrandsfärjan, exploatering av nya områden etc. Samordning i
dessa frågor sker av Trafik, gata, park som behöver involvera andra aktörer 
inom
förvaltningen, kommunala bolag och andra aktörer för att ta fram en
kommungemensam strategi och riktlinjer. Den kommungemensamma strategin
bör bland annat definiera vem som äger frågan och ansvarsfördelningen mellan
olika aktörer. Den bör även ta upp hantering av laddpunkter där både
kommunorganisationen samt allmänheten ska kunna ladda. Vidare är det 
viktigt
att strategin tar upp hur arbetet ska bli effektivt och att investeringar görs där
laddpunkter har hög nyttjandegrad. Styrning av laddning för att utjämna
effektbehovet kan också vara relevant att ha med samt behov av att kunna
kombinera med energilager för att möjliggöra större styrbarhet vid högre
laddningseffekter vid publik snabbladdning. Arbetet behöver ske parallellt med
befintliga områden och officiella laddare på besöksmål och handelsplatser. Den
kommunala organisationen har inte ensam rådighet över detta och arbetet 
måste
ske i samarbete med övriga aktörer i samhället.
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__________
Ove Wiktorsson (C) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga. 

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Anteckning till protokollet Punkt energiplan

Trots att nästan allt finns med så lyckas konsulten missa måltavlan med utkastet till 
energiplan 2022-2026.

Utöver detta så anges fel siffra för Kungälvs växthusgaser 1990 den skall vara 
177 000 ton CO2ekv. Framtill idag har vi reducerat till 127 440 ton CO2 ekv. 2030 är 
målet 35 500. 

Vidare saknas ett av Kungälvs kommunala strategiska mål at den personer och företag 
som vill minska sina klimatutsläpp. Det är ett mycket framsynt mål som Kungälv nog 
är ensam om. I texten står däremot väldigt tydligt att kommunen inte har full rådighet 
över majoriteten av de kvarvarande klimatutsläppen. Denna analys gjorde vi redan för 
fyra år sedan, och satte vårt mål. Den klokskapen kan vi gott bjuda konsulaten på så 
att de kan sprida detta vinnande koncept. 

Utkastet är fullt av krav och bakgrund, men är till lite hjälp för att förstå en bra väg för  
Kungälv. Vid mötet fans fler ledamöter som tydlig kände klimat ångest och inte kunde 
se hur det skulle kunna vara möjligt att nå målen.  Målen går inte att nå genom 
utövning av myndighets makt. Frihet och samspel med medborgarna krävs. 

Jag saknar en summering på enkel svenska som gör att man förstår vad som kan 
göras.

Ungefär så här:

Kungälv hade 1990 klimatutsläpp om 177 000 ton CO2ekv. Fram till nu har vi 
reducerat till 127 744 ton CO2ekv. Fram till 2030 behöver vi komma ner till 35 500 ton 
CO2ekv. 

Den här bilden är för hela Västra Götaland och visar hur bortom det är att ta tag i 
problemet för att kunna motsvara de som måste göras och Kungälv  via att anta 
Agenda 2030 som mål.
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Figuren gäller hela Västra Götaland. Utsläppsbudgeten ser hissnande ut. Den gå at t nå
om man siktar på precis rät t åtgärder.

Bensin, diesel och olja är dominerande källan t ill utsläppen. Personbilar är den ensk ilt

största källan. Som tur är har nybilsköparna redan upptäck t det ta och över 40% är

ladd bara fordon som ej är fossil beroende.

Annatalet snabbladdare behöver ökas i komm unen för at t öka andelen hel elbilar.

/ / Hinner inte utveckla det ta nu återkom mer/ /

Klippt ur utkastet

Efter at t lagen skrevs har en hel del hänt klimat påverkan väger lika tungt som energi
besparing. Då både el och fjärrvärme har m ycket liten k lim at påverkan så behöver

man tex inom f järrvärme om råden omvärdera at t t illäggsisoler ing eftersom det inte

leder t ill reducering av klim atavt rycket . Här kan Agenda 2030: s krav på ekonom iskt

överkomliga priser vägas in och leda t ill at t m an undviker den kostnaden och
miljöbelastningen v id t illverkning.

Den andra delen är elekt r ifier ingen.

Det nya värm everket behöver väljas ut ifrån helt nya spelregler och ha en hög

elprodukt ions kapacitet för at t kunna balansera elsystemet.

Elekt r ifier ingen och solcellerna har stor påverkan på elnätet . En prelim inär beräkning

som v i gjort visar at t små solcellsanläggningar typ på villor och norm al nat t laddning av
elbilar inte stör elnätet .

Stora solcellsanläggningar komm er därem ot at t ha påverkan. Det vore ju tex naturligt

at t alla nya tak i Rollsbo västerhöjd förr eller senare får solceller på taken. Normal

dim ensionerade El- ledningarna för denna typ av indust r iområden k larar inte solenergin
som kan genereras. Lite grovt 30 -50 MW. Grov uppskat tning är at t området

dim ensionerats för stor leksordningen 5 MW

Skulle befint liga indust r itak i cent rala Kungälv få solceller så vore det önskvärt m en

skulle nog stoppas av att m an inte planerat elnätet för det ta.
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Slutord

Utkastet behöver revideras och vi förutsätter att detta görs innan redovisning.

I kommunfullmäktige kommer vi inte att kunna släppa igenom en energiplan som inte 
lever upp till lagen syften och inte ger kommunen ett stöd i att nå målen. 

Vi kommer att yrka på att en klimatbudget upprättas.

Utkastet skapar bara klimatångest och saknar helt plandelen i utkastet.  

Med hopp om en bättre framtid

Patrik Renström

Centerpartiet Kungälv
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§ 315/2022

Antagande av Energiplan 2022-2026 (Dnr KS2020/1806)
Sammanfattning

Varje kommun ska enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ha en aktuell 
energiplan. Den tidigare energiplanen är från 2010 och är därmed i behov av en 
aktualisering. Förvaltningen har därför tagit fram en ny energiplan med hjälp av 
miljökonsult från Norconsult. Under arbetets gång har beredningen för samhälle och 
utveckling varit referensgrupp och remissinstans. Planen beslutas av Kommunfullmäktige. 
Energiplanens övergripande mål följer det tilläggsmål som Västra Götalandsregionen har till 
de nationella miljömålen samt målet för Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som 
Kungälvs kommun har skrivit under: Utsläppen av växthusgaser i kommunen ska minska 
med 80 % till år 2030 jämfört med 1990.

Energiplanen ska fungera som ett vägledande dokument inom kommunens arbete med 
energifrågorna. Fem strategiområden har definierats som extra viktiga att prioritera. Inom 
respektive strategiområde finns insatsområden där arbete och åtgärder bör genomföras.  
Förvaltningen föreslår att upprättat dokument Energiplan 2022-2026 antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Antagande av Energiplan 2022-2026
Bilaga 20220614_Energiplan Kungälv kommun
Bilaga Granskningssynpunkter samt sammanställning över involverade personer
Bilaga Anteckning till protokollet Patrik Renström (C)
Bilaga Protokollsutdrag - Antagande av Energiplan 2022-2026 - Beredningen för samhälle 
och utveckling
Bilaga Anteckning till protokollet Henry Larsson (V)
Bilaga Protokollsutdrag - Antagande av Energiplan 2022-2026 - Utskottet för Samhälle och 
utveckling
Bilaga Anteckning till protokollet Ove Wiktorsson och Patrik Renström (C)

Yrkande
Greger Plannthin (SD): Att förvaltningen återkommer med förtydligande rörande hur man 
ska nå målen, samt genomgång av målen så att de ej motsäger varandra.

Miguel Odhner (S): Avslag på återremissyrkandet. Ärendet ska avgöras idag. 

Förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättat dokument Energiplan 2022–2026 antas.

__________
Elisabeth Mattsson (L) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga.
Martin Högstedt (UP) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga.
Ove Wiktorsson (C) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga. 
Erik Andreasson (V) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga.
Gun-Marie Daun (KD) reserverar sig mot beslutet.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och lämnar en gemensam anteckning till protokollet 
tillsammans med Kristdemokraterna.
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§ 315/2022

Antagande av Energiplan 2022-2026 (Dnr KS2020/1806)
Sammanfattning

Varje kommun ska enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ha en aktuell 
energiplan. Den tidigare energiplanen är från 2010 och är därmed i behov av en 
aktualisering. Förvaltningen har därför tagit fram en ny energiplan med hjälp av 
miljökonsult från Norconsult. Under arbetets gång har beredningen för samhälle och 
utveckling varit referensgrupp och remissinstans. Planen beslutas av Kommunfullmäktige. 
Energiplanens övergripande mål följer det tilläggsmål som Västra Götalandsregionen har till 
de nationella miljömålen samt målet för Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som 
Kungälvs kommun har skrivit under: Utsläppen av växthusgaser i kommunen ska minska 
med 80 % till år 2030 jämfört med 1990.

Energiplanen ska fungera som ett vägledande dokument inom kommunens arbete med 
energifrågorna. Fem strategiområden har definierats som extra viktiga att prioritera. Inom 
respektive strategiområde finns insatsområden där arbete och åtgärder bör genomföras.  
Förvaltningen föreslår att upprättat dokument Energiplan 2022-2026 antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Antagande av Energiplan 2022-2026
Bilaga 20220614_Energiplan Kungälv kommun
Bilaga Granskningssynpunkter samt sammanställning över involverade personer
Bilaga Anteckning till protokollet Patrik Renström (C)
Bilaga Protokollsutdrag - Antagande av Energiplan 2022-2026 - Beredningen för samhälle 
och utveckling
Bilaga Anteckning till protokollet Henry Larsson (V)
Bilaga Protokollsutdrag - Antagande av Energiplan 2022-2026 - Utskottet för Samhälle och 
utveckling
Bilaga Anteckning till protokollet Ove Wiktorsson och Patrik Renström (C)

Yrkande
Greger Plannthin (SD): Att förvaltningen återkommer med förtydligande rörande hur man 
ska nå målen, samt genomgång av målen så att de ej motsäger varandra.

Miguel Odhner (S): Avslag på återremissyrkandet. Ärendet ska avgöras idag. 

Förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättat dokument Energiplan 2022–2026 antas.

__________
Elisabeth Mattsson (L) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga.
Martin Högstedt (UP) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga.
Ove Wiktorsson (C) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga. 
Erik Andreasson (V) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga.
Gun-Marie Daun (KD) reserverar sig mot beslutet.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och lämnar en gemensam anteckning till protokollet 
tillsammans med Kristdemokraterna.
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§ 120/2022

Antagande av Energiplan 2022-2026 (Dnr KS2020/1806)
Sammanfattning
Varje kommun ska enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ha en aktuell 
energiplan. 
Den tidigare energiplanen är från 2010 och är därmed i behov av en aktualisering. 
Förvaltningen har därför tagit fram en ny energiplan med hjälp av miljökonsult från 
Norconsult. Under arbetets gång har beredningen för samhälle och utveckling varit 
referensgrupp och remissinstans. Planen beslutas av Kommunfullmäktige.

Energiplanens övergripande mål följer det tilläggsmål som Västra Götalandsregionen har till 
de nationella miljömålen samt målet för Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som 
Kungälvs kommun har skrivit under:

Utsläppen av växthusgaser i kommunen ska minska med 80 % till år 2030 jämfört med 
1990.

Energiplanen ska fungera som ett vägledande dokument inom kommunens arbete med 
energifrågorna. Fem strategiområden har definierats som extra viktiga att prioritera. Inom 
respektive strategiområde finns insatsområden där arbete och åtgärder bör genomföras. 

Förvaltningen föreslår att upprättat dokument Energiplan 2022-2026 antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Antagande av Energiplan 2022-2026
Bilaga 20220614_Energiplan Kungälv kommun
Bilaga Granskningssynpunkter samt sammanställning över involverade personer
Bilaga Anteckning till protokollet Patrik Renström (C)
Bilaga Protokollsutdrag - Antagande av Energiplan 2022-2026 - Beredningen för samhälle 
och utveckling
Bilaga Anteckning till protokollet Henry Larsson (V)

Tilläggsyrkande
Ove Wiktorsson: Nedan text infogas i slutet på sida 32 i energiplanen:

Trafik, gata, park har en samordnande roll för laddinfrastrukturen och det finns en 
arbetsgrupp med representanter från fordonscentralen, lokaler och anläggningar samt 
parkeringsverksamheten. Enheten Trafik, gata och park ansvarar för laddinfrastruktur kring 
parkeringar och har idag ansvar för 200 laddpunkter. Fastighetsenheten ansvarar för 
laddinfrastruktur kring delar av kommunens fastigheter. Utöver det tillkommer 
laddinfrastruktur för Västtrafik, fritidsbåtar, Marstrandsfärjan, exploatering av nya områden 
etc. Samordning i dessa frågor sker av Trafik, gata, park som behöver involvera andra aktörer 
inom förvaltningen, kommunala bolag och andra aktörer för att ta fram en 
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kommungemensam strategi och riktlinjer. Den kommungemensamma strategin bör bland 
annat definiera vem som äger frågan och ansvarsfördelningen mellan olika aktörer. Den bör 
även ta upp hantering av laddpunkter där både kommunorganisationen samt allmänheten 
ska kunna ladda. Vidare är det viktigt att strategin tar upp hur arbetet ska bli effektivt och 
att investeringar görs där laddpunkter har hög nyttjandegrad. Styrning av laddning för att 
utjämna effektbehovet kan också vara relevant att ha med samt behov av att kunna 
kombinera med energilager för att möjliggöra större styrbarhet vid högre laddningseffekter 
vid publik snabbladdning. Arbetet behöver ske parallellt med befintliga områden och 
officiella laddare på besöksmål och handelsplatser. Den kommunala organisationen har inte 
ensam rådighet över detta och arbetet måste ske i samarbete med övriga aktörer i samhället. 

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för samhälle och 
utveckling beslutar att anta Ove Wiktorssons (C) yrkande.

Omröstning begärs inte.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättat dokument Energiplan 2022-2026 antas.
2. Nedan text infogas i slutet på sida 32 i energiplanen:

Trafik, gata, park har en samordnande roll för laddinfrastrukturen och det 
finns
en arbetsgrupp med representanter från fordonscentralen, lokaler och
anläggningar samt parkeringsverksamheten. Enheten Trafik, gata och park
ansvarar för laddinfrastruktur kring parkeringar och har idag ansvar för 200
laddpunkter. Fastighetsenheten ansvarar för laddinfrastruktur kring delar av
kommunens fastigheter. Utöver det tillkommer laddinfrastruktur för Västtrafik,
fritidsbåtar, Marstrandsfärjan, exploatering av nya områden etc. Samordning i
dessa frågor sker av Trafik, gata, park som behöver involvera andra aktörer 
inom
förvaltningen, kommunala bolag och andra aktörer för att ta fram en
kommungemensam strategi och riktlinjer. Den kommungemensamma strategin
bör bland annat definiera vem som äger frågan och ansvarsfördelningen mellan
olika aktörer. Den bör även ta upp hantering av laddpunkter där både
kommunorganisationen samt allmänheten ska kunna ladda. Vidare är det 
viktigt
att strategin tar upp hur arbetet ska bli effektivt och att investeringar görs där
laddpunkter har hög nyttjandegrad. Styrning av laddning för att utjämna
effektbehovet kan också vara relevant att ha med samt behov av att kunna
kombinera med energilager för att möjliggöra större styrbarhet vid högre
laddningseffekter vid publik snabbladdning. Arbetet behöver ske parallellt med
befintliga områden och officiella laddare på besöksmål och handelsplatser. Den
kommunala organisationen har inte ensam rådighet över detta och arbetet 
måste
ske i samarbete med övriga aktörer i samhället.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-10-04
Sida 35 (41)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

__________
Ove Wiktorsson (C) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga. 

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-09-21
Sida 8 (12)

BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 60/2022

Antagande av Energiplan 2022-2026 (Dnr KS2020/1806)
Sammanfattning
Varje kommun ska enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ha en aktuell 
energiplan. Den tidigare energiplanen är från 2010 och är därmed i behov av en 
aktualisering. 

Förvaltningen har därför tagit fram en ny energiplan med hjälp av miljökonsult från 
Norconsult. Under arbetets gång har beredningen för samhälle och utveckling varit 
referensgrupp och remissinstans. Planen beslutas av Kommunfullmäktige.

Energiplanens övergripande mål följer det tilläggsmål som Västra Götalandsregionen har till 
de nationella miljömålen samt målet för Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som 
Kungälvs kommun har skrivit under:

Utsläppen av växthusgaser i kommunen ska minska med 80 % till år 2030 jämfört med 
1990.

Energiplanen ska fungera som ett vägledande dokument inom kommunens arbete med 
energifrågorna. Fem strategiområden har definierats som extra viktiga att prioritera. Inom 
respektive strategiområde finns insatsområden där arbete och åtgärder bör genomföras. 

Förvaltningen föreslår att upprättat dokument Energiplan 2022-2026 antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Antagande av Energiplan 2022-2026
Bilaga 20220614_Energiplan Kungälv kommun
Bilaga Granskningssynpunkter samt sammanställning över involverade personer

Förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättat dokument Energiplan 2022-2026 antas.

__________
Henry Larsson (V) och Patrik Renström (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar en 
anteckning till protokollet.

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-22
Sida 5 (6)

BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 54/2022

Antagande av Energiplan 2022-2026 (Dnr KS2020/1806)

Beredningen för samhälle och utveckling diskuterar energiplanen och lämnar sitt yttrande;

Beredningen för samhälle och utvecklings huvudsakliga synpunkter

 Giltighetstid för planen bör vara enligt Klimat 2030
 

 Sida 5, box med texten ”Utsläppen av växthusgaser i kommunen ska minska med 
80 % till år 2030 jämfört med 1990.” – Texten är irrelevant om man inte vet var vi 
befinner oss i dagsläget. Var befinner vi oss nu, procentuellt? Vad ligger 
energibehovet på idag, och hur stor beräknas behovsökningen till 2030? 

o Sida 6, figurtext för Figur 1. Samma här; kan man få siffra på var Kungälvs 
kommun ligger idag i relation till målet om 80 %?

 
 Nulägessiffror graf sid. 6; finns mer uppdaterade data än 2019?

o Transporter: Kommunens transporter, upphandlade transporter eller privata? 
” En majoritet av dessa utsläpp har kommunen inte full rådighet över” – 
Kommunen har 
inte rådighet över privata transporter, kan detta förtydligas mer?

o Inspiration från Göteborg med miljözon; införa zoner med miljöklassning 
(ex. Euro 6) enligt de möjligheter som finns för kommuner.

o Vilka miljökrav kan ställas i upphandling? 

 Önskvärt om kommunen kan tillhandahålla energirådgivning och att detta arbetas in 
i planen.

 Upphandling: Vilka krav i upphandling av ex. byggherrar finns: Hur högt ställda mål 
och krav har vi i upphandling gällande energieffektiva byggprocesser samt 
transportinköp – borde inte dessa delar ingå i energiplanen?

Övriga synpunkter

- Mer nulägessiffror: mycket har hänt gällande laddinfrastruktur/elbilar senaste åren.

- Kan man lyfta bort/komprimera delen om de internationella och nationella målen?

- Syftet saknar koppling till resterande innehåll: det som framgår i syftet följs inte upp 
i planens innehåll. Syftet kan därför förtydligas. 

- Planen borde innehålla en sammanfattning: är mycket text som kan komprimeras.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-06-22
Sida 6 (6)

BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

- Under ”insatsområden” – här borde vindkraft stå med. Om vindkraft står med bör 
även kärnkraft vara med.

- ”Övriga mobilitetstjänster” – förtydligande vilka som avses.

Beslut
1. Yttrandet antas och översänds till sektorchef och styrgrupp för energiplanen.

__________
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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: 2022-11-30

Handläggarens namn
Erika Abrahamsson

2022-11-21

Revidering - Lokala ordningsföreskrifter – efter återremiss (Dnr
KS2022/2057-1)

Sammanfattning

En uppdatering av kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter har initierats av kommunens
säkerhetsenhet som tillsammans med kommunpolisen ansett att paragrafen om fyrverkerier och
andra pyrotekniska varor behövt en översyn. Detta då det varit upprepade incidenter under
perioden innan och efter nyår med fyrverkerier som skjutits mot bussar i linjetrafik och mot
byggnader på Nordmannatorget. I samband med detta arbete har även resterande dokument gåtts
igenom, språket har setts över och moderniserats/förenklats, dessutom har ett antal paragrafer
förtydligats. Vidare har paragrafhänvisningarna kontrollerats och justerats i den mån det varit
nödvändigt. De paragrafer som förtydligats är bland annat 16 § gällande camping, 18 – 19 §§
gällande hundar samt 24 § gällande ridning.

Utgångspunkten när det gäller fyrverkerier och andra pyrotekniska varor är att det som huvudregel
ska råda ett fyrverkeriförbud i kommunen med undantag för kl. 17.00 på påskafton till kl. 01.00 på
påskdagen samt kl.17.00 på nyårsafton till kl. 01.00 på nyårsdagen. Övriga tider krävs således
tillstånd från Polismyndigheten för att avfyra fyrverkerier.

På kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 2022 återremitterades ärendet till
förvaltningen för att frågan gällande koppling av hundar ska belysas ytterligare.

Kommunfullmäktige föreslås därför besluta om att upphäva nu gällande allmänna lokala
ordningsföreskrifter och att anta förslaget till nya allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Juridisk bedömning

Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.

Förslaget till nya allmänna lokala ordningsföreskrifter bedöms vara inom ramen för vad en kommun
får besluta om enligt 3 kap. 8 § ordningslagen (1993:1617) samt förordning (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen.

Förvaltningens bedömning

Ärendet initierades redan under hösten 2021 av kommunens säkerhetsenhet som i samråd med
kommunpolisen kom fram till att paragrafen om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor behövde
ses över. Ett förtydligande kring lovligheten anses nödvändig för att ha större möjlighet att förhindra
att de problem som uppstod då fyrverkerier, under ett par veckors tid runt nyår 2020, sköts mot
bussar i linjetrafik samt mot byggnader i närheten av Nordmannatorget, upprepas.

Vid framtagningen av förslag till ny paragraf har förvaltningen tittat på hur andra kommuner reglerat
frågan. Några kommuner har valt att tillåta fyrverkerier och andra pyrotekniska varor även på
Valborgsmässoafton. Då vi inte noterat att det skjutits fyrverkerier på Valborgsmässoafton har vi



161/22 Antagande nya lokala ordningsföreskrifter - efter återremiss - KS2022/2057-3 Antagande nya lokala ordningsföreskrifter - efter återremiss : Revidering - Lokala ordningsföreskrifter - efter återremiss

2 (3)

valt att inte lägga till den högtiden och därmed riskera att uppmuntra till det bara för att det är 
tillåtet. Vi har därför medvetet valt att godkänna fyrverkerier och andra pyrotekniska varor endast på 
påskafton och nyårsafton.

Övriga frågor som har behandlats har initierats av förvaltningen då man sett att det varit 
frågetecken kring vissa paragrafer. Vi har även förenklat språket i dokumentet då språket i offentlig 
verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt, enligt 11 § språklagen (2009:600).

Genom denna översyn blir det tydligare och enklare för de som vistas i kommunen att veta vad som 
är tillåtet att göra inom kommunens gränser.

Kungälvs kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter utgår från SKR:s mall för lokala 
ordningsföreskrifter.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Varken kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål bedöms påverkas 
av förslaget.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Enligt Göteborgsregionens Avfallsplan 2030 ska kommunen arbeta för minskad nedskräpning och 
enligt Agenda 2030 för en hållbar konsumtion och produktion. Ett omfattande brukande av 
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor kan inte anses gå i linje med dessa mål.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Enligt Göteborgsregionens Avfallsplan 2030 ska kommunen arbeta för minskad nedskräpning. Ett 
omfattande brukande av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor kan inte anses gå i linje med 
dessa mål.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Genom förslaget blir det tydligare och enklare för de som vistas i kommunen att veta vad som är 
tillåtet att göra inom kommunens gränser.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan utifrån ett medarbetarperspektiv.

Ekonomisk bedömning
Förslaget bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan.

Förslag till beslut
1. Nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifter (KS2019/2028) upphör att gälla.
2. Nya allmänna lokala ordningsföreskrifter (KS2022/2057) antas enligt förslag.

Marcus Spovell Anders Holm
Verksamhetschef teknik Sektorchef samhälle och utveckling
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Expedieras till: 

För kännedom till:
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1. Inledning

Kungälvs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (SFS 1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen 
(SFS 1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområden

1§

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 
kap ordningslagen (SFS 1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur allmänna 
ordningen och säkerheten i Kungälvs kommun ska upprätthållas.

2§

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 
kap 2§ första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

3§

Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2 § 
första stycket i ordningslagen följande områden jämställas med offentlig plats: Oasen och 
Fästningsparken i Kungälv.

3§

Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2 § första 
stycket i ordningslagen följande områden jämställas med offentlig plats: Oasen och 
Fästningsparken i Kungälv. För områden som staden har upplåtit till torghandel gäller, förutom 
tillämpliga delar av dessa ordningsföreskrifter, även lokala föreskrifter för torghandel.

4§

Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7§, 10§ första stycket (borde inte 
vara med, ska vara 11§ 1 st), 11§ (ska vara 12), 13 § första stycket och 20§ (lägg till första 
stycket), bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

4§ 

Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 11 § 1 st, 12 §, 13 § 1 st och 21 § 1 st 
bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor med mera

5§
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Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden 
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom 
damm, spill, buller eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar, brandvägar och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras.

5§

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad 
som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill, 
buller eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar, 
brandvägar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning med mera

6§

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

6§

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Vid grävning på allmän platsmark ska grävtillstånd sökas hos kommunen i god tid innan arbetet 
påbörjas.

Störande buller

7§

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel 
stenkrossning, pålning och nitning får inte ske utan Polismyndighetens tillstånd.

Containrar och andra anordningar

8§

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller annan anordning, som skall ställas 
upp på offentlig plats, är skyldig att tydligt märka denna med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer



161/22 Antagande nya lokala ordningsföreskrifter - efter återremiss - KS2022/2057-3 Antagande nya lokala ordningsföreskrifter - efter återremiss : Allmänna lokala ordningsföreskrifter uppdaterad version

För placering och förvaring av containrar eller liknande krävs efter tre dygn tillstånd från 
kommunen.

Vid utplacering av en container eller annan anordning skall brandskyddsaspekter beaktas. 
Vidare ska hänsyn tas till framkomligheten för gång – och cykeltrafiken.

För anordning som utgör fordon gäller även lagen (SFS 1982:129) om flyttning av fordon i 
vissa fall samt förordning (SFS 1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

8§

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller annan anordning, som ska ställas upp på 
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka denna med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, 
adress och telefonnummer

För placering och förvaring av containrar eller liknande krävs efter tre tillstånd från 
Polismyndigheten

Vid utplacering av en container eller annan anordning ska brandskyddsaspekter beaktas. Vidare 
ska hänsyn tas till framkomligheten för gång – och cykeltrafiken.

För anordning som utgör fordon gäller även lagen (SFS 1982:129) om flyttning av fordon i vissa 
fall samt förordning (SFS 1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Markiser, flaggor och skyltar

9§

Markiser, flaggor, banderoller och liknande anordningar får inte sättas upp på lägre höjd 
över marken än 2,20 meter. Den del av anordningen som hänger över en gångbana får inte 
ha lägre höjd än 2,50 meter och den del som hänger ner över en körbana får inte ha lägre 
höjd än 4,60 meter.

I den mån bygglov har beviljats, framgår av detta hur anordningen ska placeras.

9§

Markiser, flaggor, banderoller och liknande anordningar får inte sättas upp på lägre höjd över 
marken än 2,20 meter. Den del av anordningen som hänger över en gångbana får inte ha lägre höjd 
än 2,50 meter och den del som hänger ner över en körbana får inte ha lägre höjd än 4,60 meter.

I den mån bygglov har beviljats, framgår av detta hur anordningen ska placeras.

Skyltar får skjuta ut högst 1 meter från fasadliv. Skylt får endast skjuta ut över trottoaren fram till 
max 0,5 meter från trottoarens ytterkant.

Trottoarpratare ska vara utformade med rund sarg i botten för att minska risken för fallolyckor. 
Trottoarpratare får inte sättas ut utan tillstånd från polismyndigheten.

Marschaller ska vara skyddade av en lykta eller liknande och får inte placeras direkt på 
gatubeläggningen.
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Växtlighet från tomt

10§

Innehavaren av fastighet skall förhindra att ut- och uppväxande växtlighet vid tomtgräns 
som buskar, träd och häckar medför skymd sikt eller hindrad framkomlighet för 
trafikanter. Fri höjd för växtlighet skall därför vara minst 2,5 meter över gångbanan, minst 
3,2 meter över cykelbana och minst 4,6 meter över körbana. Fastighetsinnehavare skall 
vidare förhindra att växtlighet från tomt inte stör gatubelysning på offentlig plats.

10§

Innehavaren av fastighet ska förhindra att ut- och uppväxande växtlighet vid tomtgräns som 
buskar, träd och häckar medför skymd sikt eller hindrad framkomlighet för trafikanter. Fri höjd för 
växtlighet ska därför vara minst 2,5 meter över gångbanan, minst 3,2 meter över cykelbana och 
minst 4,6 meter över körbana. Fastighetsinnehavare ska vidare förhindra att växtlighet från tomt 
inte stör gatubelysning på offentlig plats.

Affischering

11§

Affisch, annons eller annat dylikt anslag får inte utan tillstånd från polismyndigheten sättas 
upp på eller över offentlig plats eller på husvägg, staket, kopplingsskåp, stolpar, skyltställ, 
träd eller liknande, som vetter mot sådan plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare 
att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på 
byggnad där rörelsen finns.

Angående uppsättande eller anbringande av anordning som avses i andra stycket, annan 
skylt eller reklamanordning stadgas i 3 kap 14§ och 8 kap 34§ plan- och bygglagen. 

Om tillstånd till uppsättande av annonstavla, reklamskylt eller liknande utmed allmän väg 
stadgas i 46§ väglagen och 22§ naturvårdslagen.

11§

Affisch, annons eller annat liknande anslag får inte utan tillstånd från Polismyndigheten sättas upp 
på eller över offentlig plats eller på husvägg, staket, kopplingsskåp, stolpar, skyltställ, träd eller 
liknande, som vetter mot sådan plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som 
är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser 
och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Regler för tillstånd till uppsättande av annonstavla, reklamskylt eller liknande utmed allmän väg 
stadgas i 46§ väglagen (1971:948) och 22§ naturvårdslagen (1965:822).

Högtalarutsändning
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12§ 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd från 
polismyndigheten.

Insamling av pengar

13§

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning.

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

13§

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen 
inte är en del av en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Förtäring av alkohol

14§

Spritdrycker, vin eller starköl får inte förtäras på offentlig plats inom de områden i 
tätorterna Kungälv, Ytterby och Marstrand som markerats på bilagda kartor annat än i 
samband med tillåten utskänkning av sådana drycker.

Alkoholhaltiga drycker får inte förtäras på offentlig plats inom det område som markerats 
på bilagd karta märkt Alkoholhaltiga drycker, Kungälv annat än i samband med tillåten 
utskänkning av sådana drycker.

14§

Alkoholhaltiga får inte intas på offentlig plats inom de områden i tätorterna Kungälv, Ytterby och 
Marstrand som markerats på bilagda kartor annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana 
drycker. 

Tillfällig försäljning 

15§

Med tillfällig försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast 
tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför normalt inte fordrar tillstånd enligt 3 
kap 1§ ordningslagen.
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Tillfällig försäljning får inte ske på följande platser:

Nytorget, busstorget, Västra Parken, Västra Gatan (delen Västra Tull – Glasbruksgränd), 
Posttorget, Ytterbyvägen (delen Västra Tull-Bäckgatan) eller Fästningsholmen i Kungälv.

Hamngatan och Ringplan Arvidsvik i Marstrand.

Ambulerande försäljning

15§

Med ambulerande försäljning avses sådan försäljning som tar offentlig plats i anspråk endast 
tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför normalt inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1§ 
ordningslagen.

Ambulerande försäljning får inte ske på följande platser:

Nytorget, Västra Parken, Västra Gatan (delen Västra Tull – Glasbruksgränd), Posttorget, 
Ytterbyvägen (delen Västra Tull-Bäckgatan) eller Fästningsholmen i Kungälv.

Hamngatan och Ringplan Arvidsvik i Marstrand.

Camping

16§

Inom områden som upplåtits för fritidsändamål eller eljest till allmän begagnande får 
camping äga rum endast på de platser och under de tider av året som bestämts av 
kommunen.

16§

Det råder campingförbud i kommunen. Inom områden som upplåtits för fritidsändamål eller till 
annat allmänt användande får camping äga rum på de platser och under de tider av året som 
bestämts av kommunen. Det är inte tillåtet att regelbundet eller under längre tid övernatta i sin bil 
på annan plats än reglerade ställplatser.

Badförbud

17§

Bad i öppet vatten är förbjudet i Nordre älv från ”Lillebron” (Fars Hatt) och Bohusbron till 
motorvägsbron (E6) samt i Marstrand inom den del av hamnområdet som begränsas av 
Norrbro – Janssons båtvarv – hela Muskeviken – Ringens Varv -Hedvigsholmens södra 
udde – Södra Strandverket – Norrbro.

Hundar

18§
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Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande, eller den som 
endast tillfälligt vårdar hunden är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som 
sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i 
tjänst.

18§

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller användande, eller den som endast 
tillfälligt vårdar hunden är skyldig att följa bestämmelserna i 19 och 20 §§. Det som sägs i dessa 
paragrafer gäller inte för ledarhundar, assistanshundar, polishund i tjänst eller för andra civila 
tjänstehundar.

19 §

Hundar ska hållas kopplade på försäljningsplats, medan torghandel pågår, samt under tiden 
från den 1 april till och med den 30 september i park.

Tikar ska under löptid hållas kopplade på offentliga platser inom hela kommunen med 
undantag för inhägnade områden.

Hundar får inte vistas på begravningsplatser, offentliga badplatser eller lekplatser.

19 §

Hundar ska alltid hållas kopplade i detaljplanelagt område och i naturreservat. Under tiden från 
den 1 april till och med den 30 september gäller koppeltvång på offentlig plats i hela kommunen. 
Undantag gäller för inhägnade områden avsedda för hundar och på privat mark.

Hundar ska hållas kopplade på begravningsplatser, offentliga badplatser eller lekplatser om inget 
annat anges på platsen.

20 §

Inom offentliga platser med tydlig stadsprägel skall föroreningar efter hundar plockas upp.

20 §

Inom offentliga platser med tydlig stadsprägel ska föroreningar efter hundar plockas upp.

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

21 §

Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av 
polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och 
övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för 
person eller egendom.
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21 §

Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av 
polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga 
omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller 
egendom.

Tillstånd för fyrverkerier och andra pyrotekniska varor krävs inte kl. 17.00 på påskafton till kl. 
01.00 på påskdagen samt kl. 17.00 på nyårsafton till kl. 01.00 på nyårsdagen inom detaljplanelagt 
område. Det är aldrig tillåtet att använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor vid sjukhuset 
eller vid kommunens vård- och omsorgsboenden. 

Allmänfarliga åtgärder

22§

Vid avlägsnande av snö och is från tak, rännor och dylikt i enlighet med vad som föreskrivs i 
3 kap 3 § ordningslagen skall tillse att trafiken på platsen inte onödigtvis hindras eller störs.

22§

Vid avlägsnande av snö och is från tak, rännor och liknande i enlighet med vad som föreskrivs i 3 
kap 3 § ordningslagen får trafiken på platsen inte hindras eller störas i onödan.

Sprängning och skjutning med eldvapen med mera

23 §

På offentliga platser får inte användas luftvapen eller fjädervapen, paintballvapen, pilbågar 
eller slangbågar.

23 §

Luftvapen eller fjädervapen, paintballvapen, pilbågar eller slangbågar får inte användas på 
offentliga platser.

Ridning

24§

Ridning får inte ske i de på Fontin anlagda och skyltade motionsspåren, motionsspåret från 
idrottsplatsen Yttern i terrängen på Rollsbo norr om Tungeområdet i Ytterby, 
motionsspåret i terrängen på Diseröd nordväst om samhället och motionsspåret på 
Madlyckan norr om Kärna samhälle.

24§

Ridning får inte ske i anlagda och skyltade motionsspår på kommunens mark.
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Adressnummer och ledskyltar

25§

1 mom Byggnad, som blivit åsatt adressnummer, skall vara försedd med särskild 
adressnummerskylt. Sådan skylt skall uppsättas på väl synlig plats tätt ovanför eller vid 
sidan av byggnadens ingång. Dessutom skall, i de fall miljö- och byggnadsnämnden så 
prövar erforderligt lämplig plats uppsättas en orienteringstavla eller en särskild skylt 
(ledskylt)  med hänvisning till byggnaden.

Adressnummerskylt, orienteringstavla och ledskylt skall vara utförd av väderbeständigt 
material och adressnummerskylten helst i form en så kallad lampskylt.

2 mom Det åligger fastighetsägaren att på egen bekostnad anskaffa, uppsätta och underhålla 
adressnummerskylt, ledskylt och orienteringstavla.

25§

Byggnad, som blivit åsatt adressnummer, ska vara försedd med särskild adressnummerskylt. 
Sådan skylt ska sättas upp på väl synlig plats tätt ovanför eller vid sidan av byggnadens ingång. 
Dessutom ska en orienteringstavla eller en särskild skylt (ledskylt) sättas upp på en lämplig plats 
om miljö- och byggnadsnämnden bestämmer att det är nödvändigt.

Adressnummerskylt, orienteringstavla och ledskylt ska vara av väderbeständigt material och 
adressnummerskylten ska helst vara en så kallad lampskylt.

Fastighetsägaren ska på egen bekostnad ordna med adressnummerskylt, ledskylt och 
orienteringstavla.

Avgift för att använda offentlig plats

26§

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har 
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige.

Polismyndighet med mera

27§

Polismyndighet enligt dessa allmänna lokala ordningsföreskrifter är Polismyndigheten i 
Göteborgs och Bohuslän, Box 254, 442 23 Kungälv.

Det ankommer på kommunstyrelsen att avge yttrande som avses i 3 kap 2 § ordningslagen.

27§

Polismyndighet enligt dessa allmänna lokala ordningsföreskrifter är Polismyndigheten, Region 
Väst, Kungälv, 405 90 Göteborg.
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Det är kommunstyrelsen som ska yttra sig i frågor som avses i 3 kap 2 § ordningslagen.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

28 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11 
§, 12 §, 13 §, 14 § första och andra styckena, 15-16 §§, 18-24 §§ kan dömas till penningböter 
enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

28 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-16 §§, 18-24 §§ kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkanden.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-11-16
Sida 18 (39)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 290/2022

Revidering - Lokala ordningsföreskrifter (Dnr KS2022/2057)
Sammanfattning

En uppdatering av kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter har initierats av 
kommunens säkerhetsenhet som tillsammans med kommunpolisen ansett att paragrafen om 
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor behövt en översyn. Detta då det varit upprepade 
incidenter under perioden innan och efter nyår med fyrverkerier som skjutits mot bussar i 
linjetrafik och mot byggnader på Nordmannatorget. I samband med detta arbete har även 
resterande dokument gåtts igenom, språket har setts över och moderniserats/förenklats, 
dessutom har ett antal paragrafer förtydligats. Vidare har paragrafhänvisningarna 
kontrollerats och justerats i den mån det varit nödvändigt. De paragrafer som förtydligats är 
bland annat 16 § gällande camping, 18 – 19 §§ gällande hundar samt 24 § gällande ridning.

Utgångspunkten när det gäller fyrverkerier och andra pyrotekniska varor är att det som 
huvudregel ska råda ett fyrverkeriförbud i kommunen med undantag för kl. 17.00 på 
påskafton till kl. 01.00 på påskdagen samt kl.17.00 på nyårsafton till kl. 01.00 på nyårsdagen. 
Övriga tider krävs således tillstånd från Polismyndigheten för att avfyra fyrverkerier.

Kommunfullmäktige föreslås därför besluta om att upphäva nu gällande allmänna lokala 
ordningsföreskrifter och att anta förslaget till nya allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering - Lokala ordningsföreskrifter
Bilaga Allmänna lokala ordningsföreskrifter med synliga ändringar

Yrkande
Ancy Wahlgren (UP): Ärendet återremitteras för att belysa frågan gällande koppling av 
hundar.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att avgöra ärendet under sammanträdet och 
finner att ärendet återremitteras. 

Tilläggsyrkande
Ove Wiktorsson (C): § 19 ändras till att ”hundar ska vara kopplade på begravningsplatser, 
lekplatser och offentliga badplatser om inte annat anges”.

Då ärendet återremitteras behandlas inte tilläggsyrkandet. 

Beslut
Ärendet återremitteras.

__________



161/22 Antagande nya lokala ordningsföreskrifter - efter återremiss - KS2022/2057-3 Antagande nya lokala ordningsföreskrifter - efter återremiss : Protokollsutdrag - Revidering - Lokala ordningsföreskrifter - Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-11-16
Sida 19 (39)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign



161/22 Antagande nya lokala ordningsföreskrifter - efter återremiss - KS2022/2057-3 Antagande nya lokala ordningsföreskrifter - efter återremiss : Protokollsutdrag- Revidering - Lokala ordningsföreskrifter - efter återremiss

Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-11-23 
Sida 16 (19) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 317/2022 

Revidering - Lokala ordningsföreskrifter 
En uppdatering av kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter har initierats av 
kommunens säkerhetsenhet som tillsammans med kommunpolisen ansett att paragrafen om 
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor behövt en översyn. Detta då det varit upprepade 
incidenter under perioden innan och efter nyår med fyrverkerier som skjutits mot bussar i 
linjetrafik och mot byggnader på Nordmannatorget. I samband med detta arbete har även 
resterande dokument gåtts igenom, språket har setts över och moderniserats/förenklats, 
dessutom har ett antal paragrafer förtydligats. Vidare har paragrafhänvisningarna kontrollerats 
och justerats i den mån det varit nödvändigt. De paragrafer som förtydligats är bland annat 16 
§ gällande camping, 18 – 19 §§ gällande hundar samt 24 § gällande ridning. 
 
Utgångspunkten när det gäller fyrverkerier och andra pyrotekniska varor är att det som 
huvudregel ska råda ett fyrverkeriförbud i kommunen med undantag för kl. 17.00 på påskafton 
till kl. 01.00 på påskdagen samt kl.17.00 på nyårsafton till kl. 01.00 på nyårsdagen. Övriga tider 
krävs således tillstånd från Polismyndigheten för att avfyra fyrverkerier. 
 
På kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 2022 återremitterades ärendet till 
förvaltningen för att frågan gällande koppling av hundar ska belysas ytterligare. 
 
Kommunfullmäktige föreslås därför besluta om att upphäva nu gällande allmänna lokala 
ordningsföreskrifter och att anta förslaget till nya allmänna lokala ordningsföreskrifter. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse – Revidering Lokala ordningsföreskrifter efter återremiss 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-11-16 
Lokala ordningsföreskrifter med synliga ändringar 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifter (KS2019/2028) upphör att gälla. 
2. Nya allmänna lokala ordningsföreskrifter (KS2022/2057) antas enligt förslag. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Marcus Spovell, Anders Holm, Erika Abrahamsson 
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