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1.

Kommunbudget 2022, Plan
2023–2024

2020-00928

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Klockan 13.00–13.15

Kommunbudget 2022, plan 2023–2024 daterad
7 maj 2021, nedan kallad budgetdokumentet,
fastställs.

Ing Britt Blomberg
Christina Hermansson

Kommunövergripande mål med tillhörande
fokusområden fastställs.
Resultat- och balansräkning fastställs med ett
budgeterat resultat 2022 på 201 miljoner kronor.
Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna
fastställs till ett belopp på 5 319,4 miljoner kronor
2022 som fördelas i enlighet med
budgetdokumentet, varav kommunrevisionens ram
är 3,154 miljoner kronor.
Medel för oförutsedda driftmedel budgeteras till 20
miljoner kronor och fördelas med 10 miljoner till
kommunfullmäktige, 6 miljoner till
kommunstyrelsen och 4 miljoner till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Investeringsvolymen inklusive exploateringar 2022
fastställs till 912,3 miljoner kronor netto och
fördelas enligt budgetdokumentet.
Utlåning av medel till den avgiftsfinansierade
verksamheten Vatten och avlopp, Kungsbacka
bredband och Avfall och återvinning fastställs till
266,1 miljoner kronor 2022 (beloppet motsvarar den
avgiftsfinansierade verksamhetens
investeringsbehov).
Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen
fastställs i enlighet med budgetdokumentet.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs.
Skattesatsen för 2021 fastställs oförändrat till 21,33
procent.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta
befintliga lån när de förfaller, samt nyupplåna vid
behov, dock inom ett totalbelopp på 2 904,3
miljoner kronor 2022.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslutar under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut ovan att ekonomichefen
eller dennes ersättare får i delegation att omsätta
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Ärende

Beteckning

Förslag

befintliga lån vid förfall samt uppta nya lån till ett
totalbelopp av 240 miljoner kronor, dock får den
totala låneskulden inte överstiga totalbeloppet
2 904,3 miljoner kronor. Kommundirektören samt
ekonomichefen eller deras respektive ersättare, utses
att var för sig för kommunens räkning underteckna
lånereverser.
Information
2.

Information om samråd och
2021-00015
viktigare pågående ärenden från
arbetsutskottets sammanträden

3.

Information om aktuella
händelser från nämnder, bolag,
intresseorganisationer
(SKR, GR med flera)

2021-00016

4.

Information om förvaltningen
och pågående viktigare/större
uppdrag, projekt och händelser

2021-00017

5.

Uppföljning av nämnden för
Individ & Familjeomsorgs
arbete med budget i balans

2020-00725
Handlingar kommer senare

Beslutsärenden
6.

7.

Uppföljning och prognos för
2021-00161
kommunstyrelsen per april 2021

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Budget 2022 för
Överförmyndare i samverkan

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

2021-00422

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och
prognos per den 30 april 2021.

Kungsbacka kommun lämnar följande synpunkter på
Överförmyndare i samverkans samrådsunderlag till
budget 2022: investeringsposten om 200 000 kronor
ska budgeteras som en investering, övrig äskad ram
ska effektiviseras med 1 procent.
Den ökade kostnaden inarbetas i kommunbudgeten
2022 då finansiering inte finns inom ram.
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8.

Ärende

Beteckning

Förslag

Omfördelning av budget i
lokalplan Gällinge förskola

2021-00495

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för
Gällinge förskola med 5 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen godkänner att finansiering sker
genom att investeringsmedel omfördelas från projekt
1404 Parkeringshus kvarter Aranäs.

9.

Omfördelning av budget i
lokalplan Frillesås förskola

2021-00496

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för
Frillesås förskola med 8 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen godkänner att finansiering sker
genom en omfördelning av investeringsmedel från
projekt 1202 Tillfälliga lokaler.

10. Konsekvensbedömning för
tjänsten Mitt Arkiv

2021-00275

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner
konsekvensbedömningen gällande
personuppgiftsbehandling i samband med tjänsten
Mitt Arkiv i E-arkivet, daterad 2021-02-25.
Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören
att ta beslut med anledning av
konsekvensbedömning, enligt
dataskyddsförordningen artikel 35 vid
personuppgiftsbehandling.
Delegationen införs i kommunstyrelsens
delegeringsförteckning.

11. Ansökan om planbesked för del 2021-00212
av Tölö 8:11

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen
avser att pröva den begärda åtgärden genom en
detaljplan inom del av fastigheten Tölö 8:11 i
Kungsbacka stad.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att ta fram en projektbeställning för upprättande av
detaljplan för bostäder inom del av Tölö 8:11 i
Kungsbacka stad.
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Ärende

12. Ansökan om planbesked för
Bukärr 1:30, Särögården

Beteckning

Förslag

2021-00104

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen
avser att pröva den begärda åtgärden genom en ny
detaljplan inom Bukärr 1:30.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att ta fram en projektbeställning för upprättande av
detaljplan för Bukärr 1:30, Särögården.

13. Ansökan om planbesked för
Kungsbacka 4:69

2021-00499

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen
avser att pröva den begärda åtgärden genom en
detaljplan inom Kungsbacka 4:69.
Kommunstyrelsen överlämnar åt byggnadsnämnden
att inkludera Kungsbacka 4:69 i pågående detaljplan
för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna
Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka stad med
syftet att möjliggöra för handel och service inom
fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66, enligt
kommunstyrelsens beslut 2021-02-23, § 47.

14. Ansökan om planbesked för
bostäder inom Torred 1:14

2020-00919

15. Godkännande av
projektbeställning samt
överlämnande för att upprätta
detaljplaner inom OnsalaKullen 1:98, Vallda 9:5,
Frillesås-Rya 1:216 och Fisken
4, 5 och 7 enligt beslutade
planbesked

2021-00386

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare
planförfarande.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för
Projekt småplaner - Onsala-Kullen 1:98, Vallda 9:5,
Frillesås-Rya 1:216 och Fisken 4, 5 och 7,
daterad 2021-04-01.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden
att upprätta förslag till detaljplaner enligt
projektbeställning samt beslutade planbesked.
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Ärende

16. Uppdrag om
projektbeställningar för nya
detaljplaner för utveckling av
Säröhus inom Särö 1:441 och
för bostäder inom Särö 1:440

Beteckning

Förslag

2017-00096

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ändrar sitt beslut från den 27 mars
2018, § 67, på så sätt att byggnadsnämnden ska
avvakta att enligt ovan beslut utarbeta förslag till
detaljplan till dess kommunstyrelsen återkommer
med nytt beslut.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att ta fram projektbeställningar för nya detaljplaner
dels för utveckling av Säröhus inom Särö 1:441, dels
för bostäder inom Särö 1:440.

17. Uppdrag att ta fram
2021-00486
projektbeställning för en
utvidgning av parkeringsplatsen
Klaraplan i Gottskär

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

18. Uppdrag att beställa värdering
för småbåtshamn inom
Skällared 4:1

2019-00058

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

19. Godkännande av principavtal
med Riksbyggen för detaljplan
för stadsutveckling inom
kvarteret Gjutaren och Liljan
samt markanvisning avseende
del av Gjutaren 1

2020-00909

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att ta fram projektbeställning för en utvidgning av
parkeringsplatsen Klaraplan i Gottskär.

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att beställa en värdering av småbåtshamnen inom
kommunens fastighet Skällared 4:1, Gottskärs hamn.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner principavtal inklusive
markanvisning som undertecknats av Kungsbacka
Gjutaren 2 AB C/O Riksbyggen Ekonomisk
Förening och Riksbyggen Ekonomisk förening den
6 april 2021.
Kommunstyrelsens ordförande samt
kommundirektören, eller deras respektive ersättare,
utses att för kommunens räkning underteckna
avtalet.

20. Godkännande av förslag till
2021-00367
principavtal med Kungsbacka
Lastbilscentral Fastighets AB
avseende detaljplan för
verksamheter i södra Inlag inom
fastigheterna Kungsbacka 4:52
och 4:66 i Kungsbacka stad

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner förslag till principavtal
mellan kommunen och Kungsbacka Lastbilscentral
Fastighets AB, undertecknat av Kungsbacka
Lastbilscentral Fastighets AB 2021-04-19.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive ersättare
utses att för kommunens räkning underteckna
avtalet.
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Ärende

Beteckning

Förslag

21. Svar på Region Hallands remiss 2021-00450
över förändrad
valkretsindelning inom Region
Halland inför kommande
mandatperiod 2023–2026

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

22. Svar på kommunrevisionens
granskning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

2020-00941

23. Svar på Länsstyrelsen i Västra 2021-00165
Götalands läns remiss över
Regional vattenförsörjningsplan
för dricksvatten

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat
2021-04-16, och översänder det som sitt svar till
Region Halland.

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat
2021-04-30, och översänder det som sitt svar till
kommunrevisionen.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat
2021-02-18, och översänder det som sitt svar till
Länsstyrelsen i Västra Götaland.
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Ärende

Beteckning

24. Svar på Hallandstrafikens
2021-00477
remiss Kollektivtrafikplan 2022

Förslag
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat
2021-04-23, och översänder det som sitt svar till
Hallandstrafiken med följande stycke som tillägg:
 Utifrån remissen går det inte läsa ut hur de
föreslagna åtgärderna totalt kommer påverka
resenärer från och till Onsalahalvön. Sträckan
Onsala-Kungsbacka är ett av kommunens
kraftigaste pendelstråk men en väg som inte tål
så mycket mer biltrafik. Det går inte att utläsa i
remissen hur många turer som totalt ska dras in
mellan Kungsbacka-Onsala ej heller står det i
tabellen hur många resenärer som påverkas.
Kommunen ställer sig negativt till allt för stora
neddragningar samt ställer sig frågande till
varför det inte redovisas i materialet hur
påverkan av den totala förändringen blir.
På raden för 731 står se linje 730 men där
preciseras inte hur många turer för 731 som ska
dras in, på raden för 734 står det att 731:s
lördagstrafik görs om till söndag. När 730 läggs
ner innebär att nio turer från Onsala mot
Kungsbacka försvinner samt sex turer från
Kungsbacka-Onsala.
Helgtrafiken görs på lördagar om till
timmestrafik från halvtimmestrafik på både 731
och 734 det är minst 7 turer i vardera riktningen
per linje. Summan som presenteras är 140
resenärer men om det är totalt för både 731 och
734 framgår ej.
Gällande antalet resenärer på 730 så undrar
kommunen om det gjorts någon
resevaneundersökning? Enligt
pendlingsmönstret är turerna fel lagda och borde
vara tvärtom än dagsens tidtabell.
Kommunen vill även påpeka att det saknas
uppgifter om hur många resenärer som påverkas
vid neddragningarna av turer på linjen 720.
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Ärende

25. Svar på Socialdepartementets
remiss Barnets bästa när vård
enligt Lagen om särskilda
bestämmelser om vård av unga
upphör (Ds 2021:7)

Beteckning

Förslag

2021-00335

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-04-28
och översänder det som sitt svar till
Socialdepartementet.

26. Yttrande till kammarrätten i mål 2020-01130
om begäran att ta del av allmän
handling

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

27. Yttrande över
laglighetsprövning av
godkännande av
överenskommelse om
fastighetsreglering mellan Åsa
5:246, Åsa 4:143, Åsa 4:161
och Åsa 4:144

2021-00479

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

28. Anmälan av delegeringsbeslut

2021-00006

Kommunstyrelsen antar yttrande över klagandens
inlaga i mål om begäran att ta del av allmän
handling, daterat 2021-05-10, och översänder det till
kammarrätten i Göteborg.

Kommunstyrelsen antar yttrande över
laglighetsprövning av godkännande av
överenskommelse om fastighetsreglering för del av
Åsa 5:246 och Åsa 4:143 med Eksta Bostads AB,
daterat 2021-05-11, och översänder det till
Förvaltningsrätten i Göteborg.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
delegeringsbeslut.
29. Anmälan av ordförandebeslut

2021-00007

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
delegeringsbeslut från kommunstyrelsens ordförande
på grund av brådskande ärenden.
30. Redovisning av inkomna
skrivelser

2021-00004

31. VA-verksamhetsområde 2020

2021-00302

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar redovisningen av
inkomna skrivelser till protokollet.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar förslag på nya VAverksamhetsområden 2020 enligt förvaltningen för
Tekniks tjänsteskrivelse med bilagor 1-10, daterade
2021-01-20.
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Ärende

Beteckning

Förslag

32. Verksamhetsområde för
dagvatten 2020

2021-00397

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

33. Årsredovisning 2020 för
Stiftelsen Tjolöholm

2021-00333

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde
för dagvatten 2020 enligt nämnden för Tekniks
förslag, daterat 2021-03-17, med bilaga
Fastighetsförteckning - Verksamhetsområde för
dagvatten, daterad 2021-02-17.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2020
och revisionsberättelse för Stiftelsen Tjolöholm till
protokollet.
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för stiftelsen
Tjolöholm ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

34. Årsredovisning 2020 för Eksta 2021-00277
Bostads AB och Tempohus AB

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

35. Årsredovisning 2020 för
Samordningsförbundet i
Halland

2021-00447

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

36. Svar på motion från Carita
Boulwén (SD) om policy för
erbjudande av
modersmålsundervisning

2020-00619

Lisa Andersson
ordförande

Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2020,
revisionsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport för Eksta Bostads AB samt
Tempohus Kungsbacka AB till protokollet.

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för
Samordningsförbundet i Halland ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till att det inte behövs något
kompletterande, normerande styrdokument eftersom
det finns lagstiftning på området.

Patrik Johansson
kommunsekreterare

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-05-11

§ 182
Dnr 2020-00928
Kommunbudget 2022, Plan 2023-2024
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunbudget 2022, plan 2023–2024 daterad 7 maj 2021, nedan kallad
budgetdokumentet, fastställs.
Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden fastställs.
Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2022 på 201
miljoner kronor.
Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 5 319,4
miljoner kronor 2022 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav
kommunrevisionens ram är 3,154 miljoner kronor.
Medel för oförutsedda driftmedel budgeteras till 20 miljoner kronor och fördelas med
10 miljoner till kommunfullmäktige, 6 miljoner till kommunstyrelsen och 4 miljoner
till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Investeringsvolymen inklusive exploateringar 2022 fastställs till 912,3 miljoner
kronor netto och fördelas enligt budgetdokumentet.
Utlåning av medel till den avgiftsfinansierade verksamheten Vatten och avlopp,
Kungsbacka bredband och Avfall och återvinning fastställs till 266,1 miljoner kronor
2022. (beloppet motsvarar den avgiftsfinansierade verksamhetens
investeringsbehov).
Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen fastställs i enlighet med
budgetdokumentet.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs.
Skattesatsen för 2021 fastställs oförändrat till 21,33 procent.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt
nyupplåna vid behov, dock inom ett totalbelopp på 2 904,3 miljoner kronor 2022.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan
att Ekonomichefen eller dennes ersättare får i delegation att omsätta befintliga lån
vid förfall samt uppta nya lån till ett totalbelopp av 240 miljoner kronor, dock får den
totala låneskulden inte överstiga totalbeloppet 2 904,3 miljoner kronor.
Kommundirektören samt ekonomichefen eller deras respektive ersättare, utses att var
för sig för kommunens räkning underteckna lånereverser.
Deltar inte i beslut
Eva Borg (S) deltar inte i beslutet.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2 (2)

2021-05-11

Sammanfattning av ärendet
Kommunbudget 2022, Plan 2023–2024 innehåller förslag till kommunövergripande
mål med tillhörande fokusområden, mål för god ekonomisk hushållning skattesats,
resultat och balansräkning, nämndernas ramar, investeringar, exploateringar,
lokalplan samt ekonomistyrprinciper.
Budgeten visar för 2022 ett överskott på 201 miljoner kronor, för 2023 ett överskott
på 211,4 miljoner kronor, för 2024 ett överskott på 204 miljoner kronor och för 2025
ett överskott på 244 miljoner kronor.
Skattemedelsberäkningar är gjorda utifrån de beräkningar som Sveriges Kommuner
och Landsting (SKR) lämnat i Cirkulär 2021:20.
Budgetramarna till nämnderna 2022 är uppräknade med 1,5 procent, internränta för
nämnderna är 1,25 procent. Några nämnder har erhållit extra tilldelning beroende på
att befolkningsprognosen visar att deras målgrupper ökar samt på grund av ökade
skötselytor. För åren 2023 och 2024 är ramarna uppräknade med 1,5 procent.
Under 2022 uppgår resultatets andel av skatter och statsbidrag till 3,6 procent. Under
åren 2023–2024 beräknas resultatet bli lite mer positivt och beräkningarna utgår från
att det ekonomiska läget ska stabilisera sig. Låneskulden ökar under planperioden till
3 919,3 miljoner kronor och skulden vid årsskiftet 2020/2021 var 1 561,3 miljoner
kronor.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-07
Kommunbudget 2022, Plan 2023–2024
Ärendets behandling på sammanträdet
Eva Borg (S) meddelar att hon till kommunstyrelsens sammanträde kommer att
återkomma med ett förslag till skuggbudget.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-07
Diarienummer

KS 2020-00928

Kommunbudget 2022, Plan 2023–2024

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunbudget 2022, plan 2023–2024 daterad 7 maj 2021, nedan kallad budgetdokumentet, fastställs.
Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden fastställs.
Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2022 på 201 miljoner kronor.
Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 5 319,4 miljoner kronor 2022
som fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav kommunrevisionens ram är 3,154 miljoner
kronor.
Medel för oförutsedda driftmedel budgeteras till 20 miljoner kronor och fördelas med 10 miljoner till
kommunfullmäktige, 6 miljoner till kommunstyrelsen och 4 miljoner till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Investeringsvolymen inklusive exploateringar 2022 fastställs till 912,3 miljoner kronor netto och
fördelas enligt budgetdokumentet.
Utlåning av medel till den avgiftsfinansierade verksamheten Vatten och avlopp, Kungsbacka bredband
och Avfall och återvinning fastställs till 266,1 miljoner kronor 2022. (beloppet motsvarar den
avgiftsfinansierade verksamhetens investeringsbehov).
Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen fastställs i enlighet med budgetdokumentet.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs.
Skattesatsen för 2021 fastställs oförändrat till 21,33 procent.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt nyupplåna vid behov,
dock inom ett totalbelopp på 2 904,3 miljoner kronor 2022.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan att
Ekonomichefen eller dennes ersättare får i delegation att omsätta befintliga lån vid förfall samt uppta
nya lån till ett totalbelopp av 240 miljoner kronor, dock får den totala låneskulden inte överstiga
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totalbeloppet 2 904,3 miljoner kronor. Kommundirektören samt ekonomichefen eller deras respektive
ersättare, utses att var för sig för kommunens räkning underteckna lånereverser.

Sammanfattning av ärendet
Kommunbudget 2022, Plan 2023–2024 innehåller förslag till kommunövergripande mål med
tillhörande fokusområden, mål för god ekonomisk hushållning skattesats, resultat och balansräkning,
nämndernas ramar, investeringar, exploateringar, lokalplan samt ekonomistyrprinciper.
Budgeten visar för 2022 ett överskott på 201 miljoner kronor, för 2023 ett överskott på 211,4 miljoner
kronor, för 2024 ett överskott på 204 miljoner kronor och för 2025 ett överskott på 244 miljoner
kronor.
Skattemedelsberäkningar är gjorda utifrån de beräkningar som Sveriges Kommuner och Landsting
(SKR) lämnat i Cirkulär 2021:20.
Budgetramarna till nämnderna 2022 är uppräknade med 1,5 procent, internränta för nämnderna är 1,25
procent. Några nämnder har erhållit extra tilldelning beroende på att befolkningsprognosen visar att
deras målgrupper ökar samt på grund av ökade skötselytor. För åren 2023 och 2024 är ramarna
uppräknade med 1,5 procent.
Under 2022 uppgår resultatets andel av skatter och statsbidrag till 3,6 procent. Under åren 2023–2024
beräknas resultatet bli lite mer positivt och beräkningarna utgår från att det ekonomiska läget ska
stabilisera sig. Låneskulden ökar under planperioden till 3 919,3 miljoner kronor och skulden vid
årsskiftet 2020/2021 var 1 561,3 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-07
Kommunbudget 2022, Plan 2023–2024
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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Anders Johansson
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1 Alliansens skrivelse

Budget 2022 med utblick mot 2024
Kungsbacka kommun är en trivsam och trygg kommun med hög kvalitét i våra verksamheter.
Alliansen fortsätter att styra för ett tryggt, trivsamt och hållbart Kungsbacka. Året som gått
har varit annorlunda, utmanade och oroligt på många sätt, för våra medarbetare, invånare och
företagare.
Pandemin har varit en stor utmaning men den har också bidragit till en positiv utveckling som
lett till ökat samarbete internt och externt samt en ökad digitaliseringsgrad. Det vill vi fortsätta
att utveckla så därför satsar vi 5 miljoner kronor på digitaliseringen under 2022. Tillsammans
blir vi starkare och kan använda våra resurser effektivare.
Kungsbacka har goda förutsättningar, arbetslösheten är relativt låg och kvalitén i skola, vård
och omsorg är hög. Dessa områden är otroligt viktiga för våra invånare. De är också
kommunens kärnuppdrag och en förutsättning för en bra samhällsutveckling. Därför satsar
Alliansen extra på vård, skola och omsorg i årets budget. Nämnden för Gymnasium och
arbetsmarknad får 2 962 000 kr, nämnden för Individ och familjeomsorg får 2 413 000 kr och
nämnden för Vård och omsorg får 11 986 000 kr utöver generell uppräkning 2022.
Under pandemin har fler invånare vänt sig till kommunen för att få hjälp med ekonomisk
rådgivning och väntetiden på att få stöd har blivit för lång. Insatser för att korta kötiden har
gjorts under året och under 2022 tillskjuts 700 000 kr till nämnden för Service för att stärka
bemanningen, för att korta kötiden så att fler får stöd snabbare.
Kungsbacka kommun fortsätter att växa och befolkningen ökar, i synnerhet unga och äldre.
För att möta ökningen fortsätter vi att bygga nya särskilda boenden, förskolor och skolor.
Under 2022 ska Björkris vård- och omsorgsboende med 120 platser stå klart och boendet i
Anneberg projekteras för färdigställande 2025. I byggnaden samlokaliseras även en förskola
för 120 barn och ett boende med särskild service. Ytterligare bostäder med särskild service
planeras att öppna i Kolla under 2022.
I Gällinge, Frillesås och i Åsa byggs nya förskolor. I Kungsbacka byggs Varlaskolan ut och
byggnation av nya utbildningslokaler i Björkris för cirka 600 barn, påbörjas.
En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i.
Under året kommer en ny översiktsplan att fastställas. Översiktsplanen visar hur kommunen
ska utvecklas på ett hållbart sätt. Hela kommunen ska givetvis utvecklas men den
huvudsakliga byggnationen koncentreras till Anneberg, Kungsbacka och Åsa där tillgången
till kollektivtrafik är god. Arbetet med en fördjupad översiktsplan över Kungsbacka stad har
påbörjats. Känslan av trygghet är en viktig aspekt för en attraktiv kommun där människor vill
leva, bo och verka. Vi har skapat flera platser där våra kommuninvånare kan mötas och umgås
och fortsätter att fokusera på tryggheten, utifrån exempelvis utformning av mötesplatser,
belysning och trygga gång- och cykelvägar.
En viktig del i den fördjupade översiktsplanen är att få till bra infrastruktur i staden, för alla
olika trafikslag. Vi behöver binda ihop stadens alla delar såsom Inlags idrottsområde, med
innerstaden, området kring Kungsmässan och Hede, med naturliga sträckningar för både
gång- och cykelvägar samt gator för bilar och bussar.
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Arbetet med att stärka Kungsbackas identitet pågår i syfte att få hit fler företag, vilket skapar
förutsättningar för fler att både kunna bo, arbeta och umgås i kommunen.
Kungsbacka kommun fortsätter satsningen på bra och ändamålsenliga lokaler och
anläggningar för idrotts- och föreningslivet. Kommunfullmäktige har beslutat att bygga en
arena med publikkapacitet på cirka 2500 personer och en ny konstgräsplan i anslutning till
arenan med läktare för cirka 800 personer. Vårt mål är att arenan ska vara en naturlig
mötesplats för alla åldrar och utreder nu vilka typer av företag och verksamheter som kan
lokaliseras till arenan för att bidra till målet. Arenan planeras stå klar i slutet av 2024.
I Kungsbacka utvecklas vi hela livet
Eleverna i Kungsbacka har mycket goda studieresultat men det kan bli ännu bättre. Här ska
alla elever känna trygghet och ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, både den som
har behov av mer stöd och den som behöver större utmaningar. Det är viktigt att elevernas
behov upptäcks tidigt och insatser sätt in för att möta behoven. Våra elever ska vara väl
förberedda att ta klivet in i vuxenvärlden.
Erfarenheterna från årets pandemi vad gäller digital undervisning skall vi utvärdera och arbeta
vidare med för att nyttja digitala verktyg på bästa sätt. Vi vill ge våra elever en god grund för
att klara framtidens digitala samhälle
Kontakter och nära samarbete med högskolor och universitet är viktigt. Vi ska ta tillvara alla
möjligheter att bidra med praktikplatser för lärarstudenter på våra skolor och förskolor, då vi
vet att det i framtiden blir stor brist på behöriga lärare i Sverige.
Våra äldre ska ha en god vård och omsorg, i Kungsbacka ska man leva livet, hela livet. Den
som har behov av hemtjänst, bor i ett trygghetsboende eller på ett särskilt boende, ska veta att
när stöd behövs så finns det att få.
Projektet Goda måltider införs på alla vård- och omsorgsboenden för att ge de boende större
inflytande över sina måltider, eftersom vi vet att just måltidsupplevelsen är en oerhört viktig
del för att känna trivsel i sin tillvaro. Fler närproducerade råvaror med hög kvalité och mat
lagad från grunden gör att upplevelsen av måltiden förstärks ytterligare.
I Kungsbacka ska det vara självklart att arbeta och bidra till välfärden, men lika självklart ska
det ske efter egen förmåga. Den som av olika anledningar behöver extra stöd ska stöttas för att
kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Vikten av såväl psykiskt som fysiskt välmående har blivit ännu tydligare under rådande
pandemi. Ungdomars psykiska hälsa är en utmaning som vi behöver fortsätta att arbeta
främjande med tillsammans med flera aktörer, som till exempel Region Halland. Inom all
barnomsorg och skolverksamhet ska vi ha starkt fokus på att alla barn och ungdomar ges
möjlighet att utvecklas och må bra. Elevhälsan är en viktig resurs i detta övergripande
arbete. Rörelse i skolan, RIS, vill vi fortsätta utveckla, då vi vet att rörelse ger bra resultat för
både hälsa och lärande.
Ett medskapande samhälle och öppen attityd
I ett välmående samhälle måste kraften hos invånare, företagare, föreningar och
organisationer tas tillvara. Vi ska öka samarbetet mellan kommunen och dessa aktörer.
Dialogen med våra invånare ska stärkas. I årets budget avsätts 1 miljon kronor för fortsatt
finansiering av kvinnojouren.
Vår personal, kommunens viktigaste tillgång
Under pandemin har många arbetat på distans och för flertalet har det fungerat bra. Hur
framtidens arbetsplats kommer att se ut är svårt att veta, men troligen kommer det ske en mix
av distansarbete och arbete på plats. Här måste vi vara lyhörda och flexibla så att det fungerar
bra, både för medarbetaren och verksamheten. Kungsbacka kommun ska var känd som en
attraktiv arbetsgivare som uppmuntrar medarbetare till samarbete och nytänkande. Det ska
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finnas naturliga karriärvägar så att alla kan utvecklas. En intern rörlighet gynnar både den
enskilde medarbetaren med nya arbetsuppgifter och nya utmaningar, samtidigt som det
främjar arbetet med Ett Kungsbacka.
Västsveriges bästa Företagsklimat
Ett starkt, välmående och växande näringsliv är en förutsättning för välfärdens utveckling.
Som en del i förbättringsarbetet kring företagsklimatet pågår arbetet med att införa Lätt &
Rätt. I Kungsbacka ska det vara enkelt och smidigt att starta eller utveckla sitt företag. Man
ska känna sig välkommen och bra bemött, i kontakten med våra myndigheter.
Utgångspunkten är att företagaren vill göra rätt, men den kan behöva råd för att lyckas.
Avgifter ska vara transparenta och enkla att förstå och handläggningstiderna ska vara korta.
I Duveheds verksamhetsområde i Fjärås börjar företag nu att etablera sig och arbetet med nya
detaljplaner för verksamhetsområden i Rya i Frillesås och i Klovsten löper på. Kungsbackas
utsökta läge med närhet till Göteborg, goda kommunikationsmöjligheter med tåg med flera
stationsstopp ska saluföras för att locka fler företag till nya områden i Kungsbacka. Då uppnår
vi en god blandning av bostäder och företag i utvecklingen av vår kommun. Fler
arbetstillfällen i kommunen minskar behovet av utpendling och bidrar därmed till minskad
klimatpåverkan, samtidigt som vi ökar den aktiva dagbefolkningen, vilket bidrar till mer liv
och rörelse.
Vi har höga ambitioner gällande vårt avlopps- och dricksvatten. Dessa viktiga
samhällsfunktioner måste ligga till grund för vår framtida samhällsutbyggnad och vår
ambition är att ligga i framkant både vad gäller tekniskt utveckling och säkerhet. Ett nytt
reningsverk är under planering, vilket vi har med i budgetplaneringen, liksom behovet av
renovering och uppgradering av befintliga ledningar.
Vi fortsätter vårt ambitiösa miljö- och hållbarhetsarbete. Genom att ställa tuffa krav och
tillämpa ett strategiskt angreppssätt i inköps- och upphandlingsskedet gör vi goda affärer som
stödjer välfärdsuppdraget, och säkrar upp såväl hållbarhetsperspektiv som kvalitetskrav från
behov till inköp och uppföljning.

Lisa Andersson (M)

Fredrik Hansson (C)

Monica Neptun (L)

Niklas Mattsson (KD)
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3 Så styrs Kungsbacka
3.1

Styrmodell

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår med en
plan för de två efterföljande åren. I Kungsbacka kallar vi detta för Kommunbudget och den
beslutas av kommunfullmäktige i juni. Verksamheterna styrs genom en levande vision,
tydliga mål, en gemensam arbetsplatskultur och en tydlig arbetsfördelning mellan politiker
och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnderna som bestämmer vad
som ska göras och formulerar mål och direktiv för arbetet. Förvaltningarna bestämmer sedan
hur det ska göras, vilket beskrivs i genomförandeplaner. Uppföljningen är viktig för att
utvärdera resultatet och för att återföra erfarenheter och kunskap in i planeringen framåt.
Med Ett Kungsbacka som principiellt förhållningssätt samarbetar vi för att nyttja resurserna
på bästa sätt för hela kommunen och för att kunna erbjuda bästa möjliga service och tjänster
för de vi är till för. Vi har hela kommunen i fokus inte bara den enskilda verksamheten.
Tillitsbaserad styrning och ledning
Vår styrning och ledning är tillitsfull för att vi ska kunna möta invånarnas behov på bästa sätt
och skapa en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Styrningen bygger på ett förtroendefullt
samspel mellan politiker och tjänstepersoner, mellan chef och medarbetare och mellan
kommunen, invånare, företag och organisationer. Vi litar på att alla gör sitt jobb och gör sitt
bästa. Vi samarbetar och är ödmjuka för varandras arbetsområden och kompetens.
Vision 2030
I visionen har politikerna samlat och formulerat de olika delarna som ingår i den långsiktiga
utvecklingen av kommunen. Den handlar om hur kommunen ska möta invånarnas behov av
arbete, boende, trygghet, utbildning och upplevelser, om hur vi får företag att etablera sig i
kommunen och hur Kungsbacka stad ska växa.
Kommunövergripande mål
Med visionen som utgångspunkt beslutar kommunfullmäktige om långsiktiga
kommunövergripande mål som gäller under mandatperioden. För varje mål
finns några fokusområden där det behövs kraftsamling. Målen och fokusområdena omprövas
vid nytt budgetår.
Kommunfullmäktiges direktiv
Politikerna i kommunfullmäktige beslutar om direktiv som gäller under budgetåret.
Styrdokument
Utöver de kommunövergripande målen och direktiven finns ytterligare mål- och
styrdokument. De är underordnade visionen och Kommunbudgeten, utrycker fullmäktiges
ambitioner för ett antal sakområden och är riktade till fler än en nämnd. Exempel på sådana
dokument är:
• Översiktsplan, antagen 2006, aktualitetsförklarad 2013
• Klimatstrategi
• Näringslivsstrategi 2030
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Nämndmål
Varje nämnd ansvarar för att bidra till att de kommunövergripande målen nås. Det görs
genom att fokusområdena kan brytas ned till egna nämndmål. Nämnderna kan också utgå
direkt ifrån de kommunövergripande målen i sitt arbete. Senast i december ska nämnderna
fastställa sina nämndbudgetar och beskriva hur de ska uppnå målen. Alla mål ska tas om hand
men alla behöver inte göra allt. Eftersom målen gäller hela mandatperioden kan omfattningen
av nämndernas arbete med de olika målen variera mellan åren.
Förvaltningarnas genomförandeplaner och kommungemensamma prioinitiativ
Förvaltningarna tar hand om de kommunövergripande målen och nämndmålen och skapar
genomförandeplaner för sina verksamheter. Vi har också en kommungemensam
genomförandeplan med prioriterade initiativ, som förvaltningarna tillsammans har identifierat
och kraftsamlar kring, för att nå resultat inom komplexa områden som förvaltningarna inte
kan lösa på egen hand.
Uppföljning
Varje år följer förvaltningarna, verksamheterna och enheterna upp vad invånarna tycker om
servicen och om vi lyckats förverkliga målen. Förutom den kvalitativa uppföljningen av
verksamheten och hur omvärlden har påverkat arbetet bedöms måluppfyllelsen kvantitativt
genom indikatorer där jämförelse görs över tid. Varje förvaltnings uppföljning går vidare till
nämnden, där politikerna analyserar, diskuterar och sammanställer till nämndens
årsredovisning. Nämnderna följer även upp nyckeltalen de beslutat om för att analysera
grunduppdraget. Kommunledningskontoret och kommunstyrelsen gör en analys av
kommunens samlade resultat och sammanställer med nämndernas årsredovisning som grund
kommunens gemensamma årsredovisning.
Förutom den skriftliga uppföljningen i samband med delårs- och årsbokslut har vi en dialog
på våren och en på hösten, som vi kallar checkpoint, där vi utvärderar hur det går med
målarbetet.
Ledningsdialog
Kontinuerlig dialog på ledningsnivå mellan politiker och tjänstepersoner är en förutsättning
för att nå resultat och ta oss i riktning åt visionen. Ett exempel på ledningsdialog är
Budgetdagen som hålls i början av året och Omvärldsdagen/Framtidsdagen som är på hösten.
Värdegrund – arbetsplatskultur
Vi har gemensamt utvecklat en arbetsplatskultur med hörnstenarna – vi välkomnar, vi tänker
nytt, vi samarbetar och vi levererar – utifrån visionens: här jobbar människor som vill, vågar
och kan. När vi agerar utifrån arbetsplatskulturen har vi kundens fokus, litar på varandra och
drar åt samma åt. Då får de som bor, verkar och vistas i kommunen ett gott bemötande, vi är
tillgängliga och möjliggör för inflytande och medskapande, vilket skapar trygghet för dem vi
är till för.
Kommunbudget och plan
Förslaget till kommunbudget och plan arbetas fram av kommunstyrelsens arbetsutskott varje
år. Budgeten gäller för det kommande året och planen för de därpå följande två åren.
Förvaltningarnas, nämndernas och kommunens samlade uppföljning och analys ligger
tillsammans med visionen och omvärldsanalysen till grund för budgeten och planen.
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4 Ekonomistyrprinciper
4.1

Generell princip

Villkor för kommunens nämnder och styrelser är
• att kommunens mål, riktlinjer, principer, praxis, reglementen och policys med mera
följs
• att lagar, avtal och anvisningar följs
• att beslut ryms inom tilldelad budget
• att de kvantitativa och kvalitativa mått kommunfullmäktige angivit uppnås
• att ha ett kvalitativt och ekonomiskt ansvar för den verksamhet som bedrivs av externa
utförare
Principiella ställningstaganden och ärenden av större vikt ska alltid behandlas av
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det kan gälla till exempel
tillämpningsföreskrifter för taxor och avgifter. Regelsystemets bevarande och frihet kräver
att nämnder och styrelser visar stor lojalitet mot Kungsbacka kommuns beslut och
intentioner.

4.2

Ekonomiskt ansvar

Kommunfullmäktige tilldelar nämnder och styrelser en nettoram för driften. Inom ramen ska
nämnderna ta ett självständigt ansvar för sin ekonomi. Nämnderna måste själva upprätta
rutiner för budgetuppföljning och intern kontroll. Vid befarat underskott ska
förvaltningschefen utarbeta förslag till åtgärder som ska föreläggas nämnden. Nämnden är
skyldig att fatta beslut om åtgärder så att ramen inte överskrids. Om nämnden trots detta inte
anser sig klara sig inom tilldelad ram ska omedelbar rapportering ske till kommunstyrelsen.
Nämnden är skyldig att göra uppföljning med så täta intervaller som krävs för att ha en god
kontroll.
Uppföljning och prognos lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid två
tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Rapporten per 31 augusti är att betrakta som
kommunens delårsrapport och lämnas till fullmäktige medan rapporten i april endast lämnas
till kommunstyrelsen.

4.3

Budgetansvar

Budgeten ska indelas i nämndbudget och förvaltningsbudget.
Nämndbudgeten ska innehålla en plan för nämndens verksamhet och ekonomi med
inriktning för arbetet i förvaltningen.
Den ska bland annat innehålla:
• Ramfördelning med nedbrytning av ekonomiska ramar
• Kommunövergripande mål och eventuella egna nämndmål utifrån fokusområdena
• Kommunfullmäktiges direktiv till nämnden
• Eventuella egna direktiv till förvaltningen
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Förvaltningsbudgeten är en planering inom förvaltningen för nästkommande år med
genomförandeplan för verksamheten samt fördelning av de ekonomiska anslagen till
budgetansvariga. Förvaltningschefen delegerar budgetansvaret ut i verksamheten på lämplig
nivå. Budgetansvaret innebär en skyldighet att planera och genomföra verksamheten inom
fastställda ramar för att nå uppsatta mål. För att verksamheten ska kunna utföras så att
resurstillgången ligger inom fastställd budget, krävs att budgetansvariga fortlöpande följer
upp och analyserar budgetavvikelser, vidtar nödvändiga åtgärder för att den ekonomiska
ramen ska kunna hållas samt håller närmaste chef informerad om enhetens ekonomiska läge.
Budgetuppföljningen är en del av budgetansvaret.
Med det delegerade budgetansvaret följer rätten att fatta inköpsbeslut enligt gällande regler.

4.4

Intern kontroll

Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att
det sker på ett rätt och säkert sätt. Syfte, innehåll och värde av vårt arbete med intern kontroll
kan sammanfattas i dessa punkter:
•
•
•
•
•
•

Förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister.
Bygger medvetenhet om att värna och vårda en stabil, öppen och rättssäker
verksamhet.
Strukturer, system och processer för tydlighet och ordning.
Ingår i styrningen och är en del i ledningssystemet.
Skyddar organisationen från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och skador.
Bygger och stödjer trygghet och tillit, ordning och reda, förtroende och utveckling.

Nämndernas ansvar

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.
De ska styra, löpande följa upp och besluta om eventuella åtgärder med anledning av
resultaten av den interna kontrollen. Internkontrollplan baserad på riskanalys och tidigare
uppföljning ska beslutas av nämnden och rapporteras till kommunstyrelsen och när det rör
inköp till nämnden för Service. Årets arbete med internkontroll sammanfattas i en rapport till
respektive nämnd och som efter beslut går till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ansvar

Med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter ska kommunstyrelsen
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs,
besluta om sådana. Den samlade utvärderingen ska rapporteras till kommunfullmäktige.

4.5

Resultatfond och ombudget

Resultatfonder innebär att nämnderna kan ta med sig över- respektive underskott till
kommande år. För de avgiftsfinansierade verksamheterna finns särskilda regler.
Totalt får resultatfonderna inte vara negativa. Beslut om resultatfondernas avsättningar fattas
av fullmäktige. Under året kan ramjustering av resultatfonden göras i de fall då verksamheten
övergår till annan nämnd.
I de fall nämnden önskar föra med ett överskott till resultatfonden ska detta tydligt beskrivas
och motiveras utifrån kriterierna 1–4 nedan beroende på orsak till avvikelsen.
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1. Planerad

verksamhet har inte utförts.
Överskottet ska normalt återredovisas.

2. Verksamhet

har överförts till annan nämnd eller styrelse. Normalt görs ramjustering av
budgeten under verksamhetsåret. I undantagsfall kan överskott återredovisas eller överföras
till aktuell nämnd eller styrelse i samband med bokslutet.

3. Egna

effektiviseringar eller besparingar. Redovisning och jämförelse med budget ska göras
för prestationer eller andra utvärderingskriterier som nämnden eller styrelsen använder.
Överskottet förs till nämndens resultatfond.

4. Pågående projekt.

Projekten ska vara igångsatta men inte avslutade. Överskottet
ombudgeteras till nya budgetåret.

Även ett underskott av nämndens totala nettobudget ska analyseras och orsaken redovisas.
Normalt tar nämnden med sig underskottet och täcker det inom sin resultatfond.
Underskott

Den totala resultatfonden för en nämnd kan vara negativ men nämnden skall då återställa
underskottet nästföljande budgetår. I särskilda fall kan längre tid beviljas för att återställa
underskottet. Åtgärderna ska redovisas vid apriluppföljningen.
Resultatfondens storlek

Fonden får högst uppgå till 10 procent av bruttoomslutningen. Här kan fullmäktige besluta om
större eller mindre fond om särskilda skäl föreligger.
Uttag ur fonden

Då fonden endast är en öronmärkning av eget kapital kan ingen budgetering av uttag ske.
Uttag sker i samband med bokslutet, då en notering sker i det egna kapitalet.
Användning

Resultatfonden får användas för täckande av underskott i bokslutet. För övrigt får medlen
användas för alla normala driftskostnader för nämnden. Man kan inte använda medlen för
kostnader som är nivåhöjande och innebär att man långsiktigt binder sig för sådant som inte
ryms inom budget.

4.6

Investeringar

Avstämning av det ekonomiska utfallet jämfört med budget ska ske löpande under projektets
genomförande. Om det vid den ekonomiska uppföljningen visar sig att projektet inte kan
genomföras inom anvisad investeringsram ska detta rapporteras till kommunstyrelsen, som
beslutar om investeringsbudgeten ska utökas eller om investeringsprojektet ska anpassas efter
nya förutsättningar.
För lokalinvesteringar är det nämnden för Service som rapporterar till kommunstyrelsen. En
avvikelse på mindre än 5 procent behöver inte rapporteras såvida det inte motsvarar mer än 5
miljoner kronor. Ett investeringsprojekt över 5 miljoner slutredovisas till nämnden.
Överskott eller underskott för pågående men inte avslutade investeringsprojekt överförs till
nästa eller kommande budgetår till dess investeringen är genomförd och slutredovisats.
Investeringar delas in i fyra olika kategorier
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•
•
•
•

Lokalinvesteringar
Exploateringar
Löpande investeringar
Övriga investeringar

Lokalinvesteringar

Avser ny- till och ombyggnation av lokaler. Det budgeterade beloppet tillhör
kommunstyrelsen som kan justera mellan olika lokalobjekt under året.
Byggprojekt i lokalplanen får startas upp om de understiger 15 miljoner i investeringsbelopp.
För projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska igångsättning beslutas av
kommunstyrelsen. Igångsättningsbeslut krävs även för de hyresobjekt som ligger i
lokalplanen.
Kapitalkostnaderna betalar Service Fastigheter som tar ut detta i en hyra av hyresgästen.
Nämnderna bekostar behovsanalyser inom sin driftsbudget. Förstudier i investeringsprojekt
som inte resulterar i en investering bekostas av beställande nämnds driftsbudget.
Verksamhetsanpassningar av lokaler betalas av hyresgästen.
Nämnderna får inom sin ram betala 20 procent av hyran som orsakas av den nya lokalen.
Detta gäller alla lokaler.
Exploateringsinvesteringar

Inom ett exploateringsområde förekommer investeringar som förblir kommunala, exempelvis
gator och vägar. För dessa erhålls kompensation för kapitalkostnader.
Löpande investeringar

Löpande investeringar är sådant som regelbundet återkommer och som ligger på en
någorlunda jämn nivå. Kapitalkostnader som är föranledda av dessa investeringar tar
nämnden inom ram. Kapitalkostnaderna består av avskrivningar och internränta.
Avskrivningar kan disponeras för alternativa verksamhetskostnader om det finns utrymme i
driftbudgeten och investeringsnivån över tid ligger på en lägre nivå än planen. Motsvarande
omdisponering kan inte göras med internränta då detta endast är en intern post i budgeten som
ska spegla kommunens upplåningskostnad. Löpande investeringar ombudgeteras normalt sett
inte.
Övriga investeringar

Dessa binds per objektsnivå, om inte annat framgår. Nämnden blir kompenserad för de
kapitalkostnader som dessa föranleder.

4.7

Konstgestaltning i lokaler

I samband med kommunens investering i nya lokaler avsätts 1 procent av byggutgiften till
konstgestaltning. Nämnden för Kultur & Fritid får ansvaret att upphandla och besluta om
konstgestaltning. Ett särskilt belopp avsätts som kan fördelas olika mellan de lokaler som
byggs. Det innebär att det inte alltid blir 1 procent i konstgestaltning per lokal utan det kan
variera mellan olika lokaler men det blir alltid max 1 procent totalt per år. Gäller bara
byggnaderna.
Vid investeringar i infrastruktur såsom gator och vägar samt i de fall kommunen hyr in lokal
från extern fastighetsägare får ställning tas till konstgestaltning i varje enskilt projekt.
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4.8

Internränta

Nivån på den interna räntan följer SKR:s rekommendationer med ett års förskjutning om inte
annat anges.

4.9

Avgiftsfinansierad verksamhet

Avgiftsfinansierad verksamhet är Vatten & Avloppsverksamheten, Renhållning och
Kungsbacka Bredbandsnät. Dessa enheter erhåller inga skattemedel utan driver sin
verksamhet på avgifter som tas ut. Därmed för man även med sig de resultat som uppkommer
i en särskild fond som innebär en skuld eller fordran till de som betalt avgifterna. I de fall
avgiftsuttaget skulle vara för lågt ett enskilt år och underskottet inte kan mötas av upparbetad
fond belastar underskottet kommunens resultat. Samtidigt ställs krav på att komma i balans
under en treårsperiod antingen genom höjda avgifter eller sänkta kostnader. Fullmäktige
fastställer taxorna och nämnden för Teknik skall utifrån taxan besluta om budget för
verksamhetsåret.
Investeringar

De affärsdrivande enheterna lånar pengar av kommunen för sina investeringar och en
utlåningsram fastställs för dessa enheter. Nivån på den interna räntan följer SKR:s
rekommendationer.

4.10 Verksamhet i Samordningsförbundet Halland
Kommunstyrelsens arbetsutskott för diskussioner med förbundet om den årliga ekonomiska
insatsen och fattar beslut om den. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad administrerar
och följer upp förbundets verksamhet.
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5 Mål och direktiv
5.1

Kommunövergripande mål

Kommunens främsta styrdokument är visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för
hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med visionen som bas, hänsyn
tagen till omvärlden och analys av tidigare års uppföljning beslutar fullmäktige om
kommunövergripande mål. De kommunövergripande målen har sin utgångspunkt i
utvecklingsområdena som visionen lyfter fram, samt de utmaningar som kommunen står
inför. Målen är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver
vad verksamheterna ska uppnå. Genom indikatorer följer vi upp att våra ansträngningar leder
till det resultat som vi önskar. Måluppfyllelse baseras dels på den kvantitativa mätningen
genom indikatorerna, dels på en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i
samband med delårsrapportering och årsredovisning.
Samordning
Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga
nämnder, med undantag för valnämnden, överförmyndare i samverkan och revisionen, arbetar
aktivt för att bidra till måluppfyllelse. Samordningsansvaret innebär att kommunstyrelsen tar
fram underlag för utveckling och förbättring av målen. Kommunledningskontoret ansvarar för
att sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet
och göra en samlad analys. Nämndernas förvaltningar ansvarar för att upprätta en
genomförandeplan med aktiviteter som beskriver hur förvaltningarna ska arbetar för att bidra
till att målen nås. Förvaltningarna ska följa upp genomförandeplanen och redovisa för
nämnden i samband med delårs- och årsbokslut.
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Fokusområden
•
•
•
•

I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov,
generationer och livsstilar
Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer
I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten
I Kungsbacka är man trygg och får en god omsorg när man behöver stöd för att få livet att
fungera
Indikator

2019

2020

Målsättning
2022

Antal påbörjade bostäder

501

234

Öka

Antal färdigställda bostäder

418

248

Öka

15

5

< 20

*

Öka

Bäst att Leva, Kungsbackas placering i ranking av Sveriges kommuner
enligt tidningen Fokus

2018

24

Invånarnas uppfattning om kommunen som en plats att bo och leva på

Trend

(SCB:s medborgarundersökning)
Anmälda brott per invånare (antal/100 000 invånare)

4 729

4 338

5 087

Minska

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn

88 %

89 %

88 %

Öka

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn

84 %

83 %

81 %

Öka

96 %

76 %

Öka

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - helhetssyn
*SCB:s medborgarundersökning har gjorts om och frågorna är nya från 2021.

Fokusområden
• Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.
• Kungsbacka miljöarbete utgår ifrån de nationella miljömålen och globala
hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet.
• Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.
Indikatorer

2018

2019

2020

Målsättning
2022

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än industrin i ton per invånare.
(Källa: Sveriges Ekokommuner)

2,2

*

*

Minska

Antal resor per invånare gjorda med kollektivtrafik. (Källa: Sveriges
Ekokommuner)

73

74

*

Öka

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken. (Källa: Sveriges
Ekokommuner)

73%

74%

*

Öka

Transportenergi i kilowattimma (kWh) för kommunens tjänsteresor med
bil per årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner)

427

354

328

Minska

Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil i ton per
årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner)

0,17

0,14

0,10

Minska

Trend

**
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Avfall från hushåll ska minska med 30% per invånare från 2020 till 2030.
Startvärde 100, målvärde 2030 är 70.

100

Minska

Avfall från kommunens verksamheter ska minska med 40 % per
heltidsanställd. Startvärde 100, målvärde 2030 är 60.

100

Minska

Öka

Ungas hälsa i årskurs 4 och 8, samt årskurs 1 gymnasiet – Flickor
(Elevhälsan i Kungsbackas hälsosamtal med elever)

Ungas hälsa i årskurs 4 och 8, samt årskurs 1 gymnasiet – Pojkar
(Elevhälsan i Kungsbackas hälsosamtal med elever)

Åk 4:
91%

Åk 4:
89%

Åk 4:
85%

Åk 8:

Åk 8:

Åk 8:

75%

73%
Åk 1 gy:
58%

70%
Åk 1 gy:

Åk 4:
91%

Åk 4:
91%

Åk 4:
88%

Åk 8:

Åk 8:

Åk 8:

88%

88%
Åk 1 gy:
61%

84%
Åk 1 gy:

70%
Öka

80%

*Publiceras under hösten 2021
**1,5 år 2030 enligt Klimatstrategin

Fokusområden
•
•

Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.
I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och
företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning.
Indikator

2018

2019

2020

Målsättning

Trend

2022
Insikt, SKR:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning till
företag. Nöjd kund-index utifrån sammanvägt betygsindex 0–100, för hur
företag i kommunen bedömer Kungsbacka kommuns
myndighetsutövning, vilken är en viktig del av företagsklimatet.

63

62

66

Öka

Svenskt näringslivs attitydundersökning av kommuners företagsklimat.
Medelvärde utifrån skala 1–6, där företag bedömer företagsklimatet i
Kungsbacka kommun.

3,2

3,4

3,3

Öka

Sysselsatt dagbefolkning, antal

26 739

27 610

*

Öka

Andel av sysselsatt dagbefolkning inom Göteborgsregionen

5,0 %

5,0 %

*

5,0 %

Företagsamhet, andel av invånare 16 - 74 år

17,8 %

18,0 %

*

Öka

12,4

12,2

*

Öka

Antal nystartade företag per 1 000 invånare 16 - 64 år
(etableringsfrekvens)
* Publiceras senare
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Fokusområden
•
•

Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.
I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.
Indikator

2018

2019

2020

Målsättning

Trend

2022
Genomsnittligt meritvärde för grundskolans årskurs 9. Meritvärdet
utgörs av summan av de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg och kan
max vara 340.

240

238

246

Öka

Genomsnittlig betygspoäng för gymnasiets avgångselevers
betygspoäng som kan vara max 20.

13,9

13,8

14,0

Öka

*

7,3

*

Öka

Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i kommunen (Källa:
Arbetsförmedlingen och SCB)

3,0 %

2,2%

2,8%

Minska

Andel vuxna personer som inte återkommer till försörjningsstöd inom
ett år efter avslutat försörjningsstöd

73%

78%

82%

Öka

Självkänsla och framtidstro för gymnasieelever år 2, index med skala
0–10 enligt Skolinspektionens skolenkät.

*Enkäten genomförs vartannat år.

Fokusområden
•
•
•
•

I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara
medskapande i att utforma det goda livet.
Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i
kontakt med kommunen.
Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt.
Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande
medarbetare och ledare.
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Indikator

2018

2019

2020

Målsättning

Trend

2022
Invånarnas upplevelse om möjligheterna att aktivt delta i arbetet med
utveckling av kommunen? (t.ex. medborgardialoger, samråd), (SCB:s
medborgarundersökning)

*

Öka

Invånarnas upplevelse av bemötande vid senaste kontakten med
politiker, (SCB:s medborgarundersökning)

*

Öka

Invånarnas upplevelse av bemötande vid senaste kontakten med
tjänsteperson som arbetar i kommunen, (SCB:s
medborgarundersökning)

*

Öka

Antal e-tjänster

**

Öka

DiMiOS, digital mognad och grundläggande digitala förutsättningar

**

Öka

Hållbart medarbetarengagemang, ett index för medarbetarnas samlade
uppfattning om områdena motivation, ledarskap och styrning, skala 1–
100 enligt Medarbetarenkäten

76

***

78

Öka

Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av max 180. Jämix beräknas
utifrån nio nyckeltal med skala 1–20

77

91

**

Öka

*SCB:s medborgarundersökning har gjorts om och frågorna är nya från 2021
**Publiceras senare
*** Mätning görs vartannat år
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6 God ekonomisk hushållning
Grunden för god ekonomisk hushållning och hållbar utveckling liknar varandra – bägge
bygger på långsiktigt tänkande och att varje generation står för de kostnader de ger upphov
till.
Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp för Kungsbacka kommuns långsiktiga planering.
Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är lika viktiga och ömsesidigt beroende av
varandra. God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin i både ett kortare och ett
längre tidsperspektiv. De ekonomiska medlen är en restriktion för omfattningen av
kommunens verksamhet.
Vi har valt att se på god ekonomisk hushållning utifrån tre områden, som på olika sätt
involverar hållbarhetsperspektiven:
•
•
•

6.1

Ekonomi – hur den finansiella utvecklingen ser ut över tid
Politisk inriktning – hur väl de kommunövergripande målen uppfylls
Samhälle - Hållbar utveckling och vad kommunens arbete med de globala
hållbarhetsmålen ger för resultat över tid

Bedömning av god ekonomisk hushållning

Varje del Ekonomi, Politisk inriktning och
Samhälle väger lika mycket vid
utvärderingen. Först görs en bedömning av
respektive område. Resultatet är godtagbart
när minst hälften av definierade mått/mål
är uppfyllda. Därefter görs en samlad
utvärdering av de tre områdena. Om minst
två områden är på godtagbar nivå har
kommunen god ekonomisk hushållning.
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6.2

Ekonomi

Mått/mål

Krav

Finansiering av
investeringar

Att kassaflödet (årets resultat och avskrivningar) ska vara så pass
stort att årets investeringar och planerade investeringar inte
lånefinansieras till mer än 40 procent. Nyckeltalet för pågående
redovisningsår beräknas på ett genomsnitt för de tre senaste åren
med bokslutsåret som sista året i treårsperioden. Nyckeltalet för
planerade investeringar beräknas för de kommande fyra åren med
budgetåret som första året.

Soliditet

Att bokslutsårets soliditet i koncernen och kommunen ska vara
lika eller högre än den genomsnittliga soliditeten för
treårsperioden.

6.3

Politisk inriktning
Politisk inriktning handlar om hur de
kommunövergripande målen uppfylls samt
hur ägardirektiven efterlevs.

Mått/mål

Krav

Kommunövergripande Att måluppfyllelsen är oförändrad eller förbättras under
mål
mandatperioden.
Ägardirektiv

6.4

Att ägardirektiven årligen uppfylls.

Samhälle
Samhällsperspektivet handlar om hur vi
lokalt uppfyller de globala
hållbarhetsmålen och bidrar till samhället i
stort.
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Mått/mål

Krav

Nyckeltalen som Rådet för
Kommunal Analys (RKA)
föreslagit som stöd för
kommunernas
genomförande av Agenda
2030.

Att vi är bland de 25 procent bästa i Sverige,
alternativt kan uppvisa en trend som ligger i linje med
eller över alla kommuners ovägda medel under senaste
fyraårsperioden. Om mätvärde saknas görs
bedömningen på senaste år som mätningen gjordes.

23

7 Omvärld i förändring

Världen runt omkring oss förändras och Kungsbacka förändras med den.
Kommunens invånarantal beräknas ha ökat till ca 127 000 år 2050. Vid det
laget kommer både vår omgivning och våra förutsättningar att se
annorlunda ut. Vi kan inte veta hur framtiden blir, men det råder bred
samsyn om vilka stora drivkrafter som påverkar världens utveckling.
Klimatet förändras
Att klimatet förändras får enorma konsekvenser globalt, med ökad risk för
översvämningar, torka, värmebölja, sjukdomar och i förlängningen även
konflikter och ökad migration. I många länder sker omfattande arbete som
utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling med sikte på år 2030.
Från och med 2021 har världens tre största ekonomier (USA, EU och
Kina) åter planer för att på sikt bli klimatneutrala.
På europeisk nivå är klimat- och miljöfrågor prioriterade. Den europeiska gröna
given, EU:s färdplan för en hållbar ekonomi, har gett upphov till en mängd initiativ
på olika områden, däribland en ny klimatlag. I kölvattnet av coronapandemin antogs
EU:s återhämtningsfond, tillsammans med en ny långtidsbudget för programperioden
2021–2027. Pengarna ska nu leda Europa genom en grön och digital omställning.
Framöver kommer vi att se nya och reviderade direktiv inom en rad områden, från
transport till biologisk mångfald.
Men även om Parisavtalets mål att begränsa den globala temperaturökningen skulle
infrias förväntas vi uppleva ökade klimateffekter för lång tid framåt. Förra året var
det varmaste som hittills uppmätts i Sverige. Redan nu syns effekter i Kungsbacka.
Fler torra somrar med risk för bevattningsförbud ökar fokuset på hur vi använder vårt
vatten. Ökad nederbörd sätter ytterligare press på avloppssystem. I likhet med många
andra kommuner kan Kungsbacka behöva uppgradera systemen för vatten och
avlopp för att klara framtida utmaningar.
Att Kungsbacka växer kommer att öka behovet av bostäder, med tillhörande
infrastruktur och service. När den fysiska infrastrukturen byggs ut behöver
hållbarhetsperspektiv integreras i samhällsplaneringen. Det krävs bostadsnära
grönytor och bevarande av den biologiska mångfalden. Strukturen för
framkomligheten i samhället kommer att utmanas. Det behöver vara lätt att
transportera sig, samtidigt som resvanorna behöver skifta i kollektiv och mer
miljövänlig riktning. I framtiden ökar behovet av cykelbanor som knyter ihop
kommunens olika delar.
Regeringens beslut 2020 om en strategi för cirkulär ekonomi har konkretiserats i en
handlingsplan som berör kommunerna. Inom avfallsområdet ska materialströmmarna
minska. Kommunerna har i en utredning föreslagits att få ansvar för insamling och
återvinning av gamla dagstidningar, reklamblad och andra trycksaker. Skärpta
målsättningar för en förflyttning uppåt i avfallstrappan – med mindre deponi och mer

24

återanvändning och förebyggande av avfall – kommer att påverka alla invånare och
alla verksamheter som genererar avfall.
Omställningen till förnybar energi kräver att fastigheter och verksamheter nyttjar
tillgänglig energi smart. Utvecklingsområdena smarta fastigheter och starta städer,
fastighetsförvaltning i kombination med Internet of Things, förväntas underlätta en
framtida energieffektivisering. Det är nödvändigt både för ett bättre resursutnyttjande
och för att underlätta en övergång till eldrivna transporter av personer och gods.
Sverige har målet att nå en fossil oberoende fordonsflotta år 2030. Det betyder att
transportsektorn måste utöka sitt utbud av olika transportalternativ.
Samhällets intresse för hållbarhet och klimatfrågor sätter ökade förväntningar på
Kungsbackas verksamheter att utvecklas framöver. Det kommer att finnas krav på att
arbeta för ett effektivt resursutnyttjande och bättre kretsloppstänkande.
Demografin förändras
En tydlig trend i västvärlden är en åldrande befolkning. I Sverige föds det fler
barn än i många EU-länder, vilket kommer att öka andelen unga. Vi har
också haft en stor flyktinginvandring med många i arbetsför ålder. Men även
här väntas befolkningen bli allt äldre framöver. Det innebär fler personer som
är i behov av vård och omsorg, samtidigt som skatteunderlaget sjunker då
andelen sysselsatta minskar.
Kungsbacka kommun står inför en stor utmaning i att finansiera framtidens
välfärdstjänster. Men en växande grupp äldre med bibehållen hälsa skapar också
möjligheter att ta vara på de förmågor och kompetenser som finns i gruppen och göra
dem mer aktiva i samhällsutvecklingen.
Arbetslösheten i Sverige beräknas fortsätta växa framöver och lågkonjunkturen pågå
i flera år framåt. Långtidsarbetslösheten förväntas hamna på historiskt höga höjder.
Grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, som utrikes födda och ungdomar,
kommer att vara särskilt utsatta. I Kungsbacka liksom i många andra kommuner är
en utmaning framåt att få grupperna unga och nyanlända etablerade på
arbetsmarknaden.
Nationellt beräknas nästan 200 000 nya medarbetare behöva rekryteras till offentlig
sektor fram till år 2026. Under samma period kommer också drygt 300 000
medarbetare att gå i pension. Samhällsekonomiska effekter av coronapandemin kan
medföra ett ökat intresse för arbete inom offentlig verksamhet. På grund av
pandemin har en stor mängd arbetskraft frigjorts från vissa sektorer.
Lågkonjunkturen kan innebära ökad tillgång på kompetenser inom områden som
varit svårrekryterade tidigare. För yrken som inte kräver fysisk närvaro kan
samhällets ökande grad av distansarbete underlätta, då geografisk bostadsort inte får
lika stor betydelse som tidigare.
På sikt förväntas dock konkurrensen om utbildad personal öka kraftigt. I Kungsbacka
riskerar både grundskola och gymnasieskola att få en stor lärarbrist, då universitetens
planerade utbildningsplatser inte kommer att räcka för att tillfredsställa behovet av
framtida rekryteringar. Detta medför krav på strategier för att behålla och utveckla
medarbetare och skapa en god arbetsmiljö, men även att nyttja tekniska innovationer.
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Tekniken förändras
Informationsteknik genomsyrar idag hela vårt samhälle och i framtiden
väntas utvecklingen av artificiell intelligens och Internet of Things att leda till
ännu större förändringar. Våra invånares ständigt ökande användning av
digitala och mobila tjänster ökar förväntan på att kommuner erbjuder enkla,
snabba och individanpassade lösningar.
Inom EU ses digitalisering som en central pusselbit för att klara så väl
klimatutmaningar som återhämtningen efter pandemin. EU-kommissionen har
presenterat en strategi och vision för digital omställning av ekonomi och samhälle
fram till 2030. Den kommer att ge upphov till många initiativ, däribland en ny
förordning om dataförvaltning i Europa och en AI-strategi. När det gäller
digitalisering av offentlig service fastslås att alla viktiga offentliga tjänster bör vara
tillgängliga online senast 2030.
Inom många kommunala verksamhetsområden kommer teknikutvecklingen att skapa
möjligheter till effektiviseringar. Förhoppningen är att digitaliseringen ska hjälpa till
att lindra den resursbrist som råder inom vissa yrkesgrupper. Digitala medarbetare
kan avlasta personalen så att dessa kan fokusera på situationer där de skapar
mervärde. Inom t ex vård och skola kan tillgängligheten öka.
Men tekniken möjliggör även högre kvalitet och större anpassning för olika behov. I
framtidens skola skulle fysiska miljöer och undervisning kunna utformas på bättre
grund utifrån data som samlas in via sensorer i klassrummen. Och troligen kommer
hemmet i mycket större utsträckning vara den plats där framtidens socialtjänst och
hälso- och sjukvård bedrivs.
En direkt effekt av coronapandemin blev en snabb digital omställning, en utveckling
som annars hade tagit flera år. Skolan bytte t ex mycket snabbt till undervisning och
kommunikation på distans. Och inom flera samhällsfunktioner sker arbetet nu
huvudsakligen på distans genom ett digitalt arbetssätt. Vissa omställningar är
tillfälliga, men många av dem kan antas vara permanenta. En ansenlig del av
framtidens arbete kommer att bedrivas hemifrån.
Jämfört med andra kommuner har Kungsbacka kommit långt vad gäller
digitaliseringen, men det ständigt ökande behovet av IT-system medför höga
kostnader. På kort sikt är det inte troligt att teknikutvecklingen innebär ekonomiska
besparingar, utan tvärtom att kostnaderna fortsätter öka. För att inte vissa
verksamheter ska riskera kraftigt försämrad kvalitet kommer behovet av
förvaltningsövergripande samverkan att öka.
Teknikutvecklingen innebär inte bara stora möjligheter utan även stora risker.
Tekniska innovationer får ofta oväntade långsiktiga konsekvenser. De senaste åren
har vi t ex sett hur internet och sociala medier i allt större utsträckning har bidragit
till spridning av desinformation och polariseringar i samhället. Ny teknik har skapat
kraftfulla verktyg för massövervakning. En trend som växer stort under 2021 är NFT
(non-fungible tokens). Innovativ blockkedjeteknik möjliggör att köpa och sälja
”original” av digitala filer. Men blockkedjetransaktioner kräver idag enorma
mängder energi och denna trend har därför visat sig ha en starkt negativ effekt på
klimatet.
Digitala lösningar ökar även risken för hot mot den digitala infrastrukturen.
Säkerhetspolisen konstaterar att cyberspionage från främmande makt redan idag
pågår kontinuerligt i Sverige och utgör ett hot mot vårt välstånd och vår demokrati.
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Värderingar förändras
Globalt sett försvagas demokratin och 2020 blev ett bottenår. Delvis beror
det på restriktioner som en följd av coronaviruset, men nedgången följer en
trend som föregick pandemin. Sverige är bland de högst placerade i världen
när det gäller demokrati och tilliten till samhället. I en global kontext är
svenskarnas värderingar extrema. Vi är den befolkning som rankar värden
som jämställdhet, miljöskydd, tolerans gentemot minoritetsgrupper och
medbestämmande högst.
Men skillnaden mellan olika gruppers tillit till stat och kommun har ökat och
polariseringen i samhället riskerar att öka framöver. Invånarna får allt mer skilda
världsbilder baserat på vilka informationskanaler de följer. Tilltagande
desinformation bidrar också till att skapa känslor av otrygghet.
Upplevd trygghet är viktig för att framtidens Kungsbacka ska vara en attraktiv
kommun, men idag ser vi en nedåtgående trend vad gäller att vistas utomhus under
kvällstid. Det kan påverka hur platser behöver utformas i framtiden. I takt med
stadens förtätning blir det också viktigt att utveckla gång- och cykelvägar för att barn
och unga ska kunna ta sig till och från skolan på ett tryggt sätt.
Intresset från Kungsbackas invånare vad gäller att delta i utformningen av deras
närmiljö har växt och förväntas öka än mer i framtiden. Det ställer krav på hur politik
och tjänstepersoner kommunicerar och involverar invånarna i verksamheten.
Klyftorna mellan olika samhällsgrupper ökar. På nationell nivå ökar segregationen i
skolan, delvis på grund av boendesegration. Elever med olika socioekonomisk
bakgrund tenderar i allt större utsträckning att gå i olika skolor. I Kungsbacka är de
genomsnittliga skolresultaten bättre än någonsin, men vi ser också ökade svårigheter
för de svagaste eleverna. De elever som inte kan fortsätta studera i gymnasieskolan
riskerar att få svårt att komma in i arbetslivet, med andra svårigheter som följd.
Vad blir kvar efter corona?
Effekterna av coronapandemin gick i en mängd riktningar samtidigt.
Betydligt fler människor än vanligt online shoppade, hemestrade och
nyttjade våra friluftsområden. Många personer blev arbetslösa, medan
andra ställde om till distansarbete och fick omvandla sina hem till
arbetsplatser. Vissa upplevde ökad fysisk och psykisk ohälsa på grund av
isolering och stillasittande. Andra mådde bra av ökad effektivitet och en
bättre balans mellan arbete och fritid. Både affärsresande och behovet av lokaler för
arbetsplatser minskade, samtidigt som olika typer av digitala evenemang ökade
kraftigt. Vuxenutbildning ökade i popularitet och förväntas öka i många år framåt.
Vissa aspekter av globaliseringen kom av sig, medan andra blomstrade.
De långsiktiga konsekvenserna av coronapandemin är fortfarande i stora delar oklara.
Men klart är att för att hantera framtidens utmaningar kommer det att krävas ett ökat
utbyte mellan förvaltningar och att arbeta som Ett Kungsbacka.
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8

Samhällsekonomi

Den stora nedgången i ekonomin under 2020 saknar motstycke i modern tid, men
återhämtningen gick snabbt både i Sverige och globalt. De ekonomiskpolitiska
stimulanserna världen över har givetvis spelat en avgörande roll. Att Kina så tidigt
fick bukt med smittan var sannolikt också väldigt avgörande för den starka
återhämtningen för global handel och industri.
Sveriges kommuner och regioners (SKR) scenario visar att konjunkturen nu stärks
kontinuerligt i flera år men att lågkonjunktur råder ända fram till 2024.
Prognosen för den svenska konjunkturen visar en markant förbättring 2021. I hög
grad är dock utvecklingen såväl i Sverige som globalt beroende av hur
smittspridningen utvecklas, hur det går med vaccinationerna och vilka restriktioner
som kommer att gälla.
BNP-tillväxten antas ta fart under andra halvåret 2021, då restriktionerna väntas bli
mildare och smittspridningen lägre. Framförallt är det den inhemska efterfrågan;
hushållen och den offentliga sektorns konsumtion, som driver upp BNP. En stor del
av återhämtningen för antalet arbetade timmar återstår dock vid årets slut. Även 2022
beräknas hög tillväxt för såväl produktionen som timmarna. Återhämtningen i antalet
sysselsatta förutsätts dock blir mer utdragen. Andelen arbetslösa antas därmed förbli
hög i flera år.
Tjänstesektorn som drabbats hårt av restriktionerna kommer kunna se fram emot
återhämtning, men vissa näringar – resor och turism, kommer inte nå upp till
nivåerna före pandemin förrän efter 2022.
De svenska offentliga finanserna förblir starka också efter pandemin, trots
lågkonjunkturen och omfattande krisåtgärder. Detta innebär att det finanspolitiska
utrymmet i mindre grad än i många andra länder begränsas av det senaste årets
utveckling. Större skuldökningar syns i vår omvärld. Det kommunala
skatteunderlaget återhämtas 2021 och 2022, men i år dämpas förstärkningen av
skattebasen i reala termer av höga prisökningar.
SKR har in sina kalkyler inte tagit hänsyn till den nya befolkningsframskrivningen
från SCB. Denna visar en mindre befolkningsökning fram till 2024 på grund av lägre
barnafödande och lägre nettomigration, men också att antal personer i ålder för
arbetskraftsdeltagande har reviderats ned. Detta kommer sannolikt att innebära
nedjusteringar av såväl skattebasen som av behoven (de olika brukargrupperna),
vilket påverkar offentliga sektorn i stort.
(Källa: SKR Ekonomirapporten maj 2021)
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9

Kungsbackas förutsättningar

9.1

Befolkningsprognosen

Befolkningstillväxten har varit stark under många år och motsvarar 12 procent
perioden 2011–2020. Kungsbacka är den 26 största kommunen i landet och bland de
fyrtiotalet kommuner med störst tillväxt de senaste 10 åren. Många av de snabbast
växande kommunerna finns i Stockholmsregionen.
Kommunens folkmängd var 84 395 personer vid slutet av år 2019. Under år
2020 blev folkmängden 84 930 personer, en ökning med 535 nya invånare, vilket är
betydligt lägre befolkningstillväxt än tidigare år. Något som kan ha bidragit till lägre
folkökning är att det färdigställdes färre bostäder år 2020. En annan tänkbar orsak är
att pandemin haft inverkan på befolkningens levnadsmönster vilket påverkat in- och
utflyttningar.

Ålder
0

2020
811

2021
851

2022
869

2023
889

2024
923

2025
961

2026
997

2027
1 028

2028
1 062

2029
1 085

2030
1 094

1–5

5 002

4 984

5 004

5 121

5 209

5 350

5 536

5 693

5 872

6 026

6 163

6–12

8 392

8 356

8 309

8 183

8 172

8 209

8 293

8 357

8 488

8 579

8 769

13–15

3 786

3 808

3 882

3 983

4 025

3 979

3 863

3 867

3 850

3 934

3 889

16–19

4 647

4 737

4 842

4 947

5 018

5 145

5 240

5 286

5 323

5 222

5 186

20–64

45 355

45 773

46 493

47 210

47 871

48 820

49 705

50 434

51 186

51 705

52 172

65–69

4 004

4 051

4 163

4 176

4 330

4 425

4 530

4 629

4 851

5 066

5 327

70–74

4 421

4 231

4 082

3 955

3 882

3 865

3 925

4 034

4 058

4 202

4 289

75–79

3 976

4 196

4 257

4 326

4 197

4 110

3 964

3 847

3 753

3 699

3 688

80–84

2 504

2 571

2 745

2 957

3 203

3 398

3 590

3 649

3 719

3 626

3 563

85–89

1 267

1 386

1 506

1 600

1 708

1 830

1 889

2 025

2 186

2 374

2 519

90-w
Summa

765

810

842

881

938

972

1 058

1 136

1 200

1 283

1 356

84 930

85 754

86 995

88 229

89 476

91 063

92 591

93 984

95 548

96 802

98 017

För att kunna göra skattemedelsberäkningar och planera kommunens verksamhet gör
vi befolkningsprognoser som bygger på information om våra egna förutsättningar.
2020 års befolkningsökning med 535 invånare motsvarar 0,6 procent, vilket kan
jämföras med 1,4 procent de senaste fem åren. Det föds fler barn i Kungsbacka
jämfört med riket och invånarna blir något äldre. Befolkningsprognosen följer det
planerade bostadsbyggandet fram till 2030 och därefter räknar vi med en
genomsnittlig befolkningsökning med 1,3 procent.
Kommunen har ganska omfattande bostadsbyggnadsplaner fram till år 2029, därav är
folkökning något större dessa år. Vid utgången av år 2030 pekar prognosen på att
folkmängden i Kungsbacka kommun kommer uppgå till omkring 98 017 personer. År
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2032 beräknas befolkningen överstiga 100 000 invånare. Vid utgången av år 2050
beräknas folkmängden vara cirka 126 908 invånare.
Det är de som är över 80 år som ökar mest procentuellt sett. Även de yngsta barnen
antas öka procentuellt mycket de närmaste åren. Det kan förklaras av att det bor fler
invånare i barnafödande åldrar i kommunen och att många av dem som flyttar till
Kungsbacka är i åldrarna 25 till 40 år.
Skatteintäkter
Kommunens invånare betalar dels skatt till kommunen, dels till regionen. Nedan
framgår en sammanställning över skattesatsen för kommunerna i Göteborgsregionen
(GR) samt Region Halland.
Skattesatsen i Kungsbacka kommun uppgår till 21,33 procent vilket är oförändrat
från tidigare år. Lägst kommunalskatt har Partille med 19,96 procent och högst har
Lilla Edet med 22,37 procent. Medianvärdet uppgår till 21,17 procent.
Inkluderas den regionala skattesatsen är det fortsatt Partille som har den lägsta
skattesatsen med 31,44 procent och Lilla Edet den högsta med 33,85 procent.
Kungsbacka summerar till 32,73 procent och medianvärdet uppgår till 32,65 procent.
Kommun

Kommunal skattesats

Regionens skattesats

Totalt

Partille

19,96

11,48

31,44

Varberg

20,33

11,40

31,73

Laholm

20,58

11,40

31,98

Mölndal

20,51

11,48

31,99

Härryda

20,62

11,48

32,10

Lerum

20,65

11,48

32,13

Halmstad

20,98

11,40

32,38

Falkenberg

21,10

11,40

32,50

Göteborg

21,12

11,48

32,60

Öckerö

21,21

11,48

32,69

Kungsbacka

21,33

11,40

32,73

Alingsås

21,36

11,48

32,84

Hylte

21,45

11,40

32,85

Kungälv

21,44

11,48

32,92

Stenungsund

21,64

11,48

33,12

Tjörn

21,71

11,48

33,19

Ale

21,87

11,48

33,35

Lilla Edet

22,37

11,48

33,85
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9.2

Kungsbackas skatter och generella statsbidrag

Belopp i miljoner kronor
Skatteintäkter
Inkomstutjämning
Andel av rikets skattekraft (%)
Kostnadsutjämning
Regleringspost
Införandebidrag
LSS-utjämning
Fastighetsavgift
Summa intäkter

Budget
2021
4 900
-21
115,6
9
180
62
1
185

Plan
2022
5 184

Plan
2023
5 372

Plan
2024
5 563

Plan
2025
5 821

-26
115,7

1
115

26
114,4

30
114,4

-5
199
35
2
187

2
138
12
2
187

-7
119
0
2
187

-6
95
0
2
187

5 315

5 577

5 715

5 890

6 129

Skattemedelsprognosen bygger på SKR:s bedömning enligt Cirkulär 21:20. Om vi i
Kungsbacka inte får så stor arbetslöshet som andra kommuner får, så påverkas inte
skatteintäkterna i någon större omfattning eftersom vi har ett utjämningssystem för
skatteintäkter.
Kortfattat så innebär det att de skatteintäkter som tas ut på den skattekraft som
överstiger 115 procent av rikets genomsnittliga skattekraft (se tabellen ovan) bara får
behållas till viss del. Ligger vi under 115 procent erhåller vi pengar och ligger man
över får vi betala.
Vi ligger precis runt 115 procentsstrecket och i tabellen ovan syns den beräknade
nivån samt om det är kostnader eller intäkter vi får respektive år i
inkomstutjämningen.
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10 Ekonomisk översikt och analys
10.1 Resultat
Kungsbacka är en expansiv kommun med hög befolkningstillväxt och stora behov av
investeringar i förskolor, skolor, boenden och övrig infrastruktur. I budgeten föreslås
investeringar på högre nivåer än tidigare år. Kommunen måste därför budgetera för
ett starkt resultat för att finansiera delar av de stora investeringsvolymerna. Ju större
investeringar desto högre resultat krävs.
Intäkter och kostnader som påverkar resultatet
I budgeterat resultat ingår inte reavinster vid markförsäljningar, inte heller eventuella
gatukostnadsersättningar eller parkeringsavlösen. Eventuella intäkter för
gatukostnadsersättningar och parkeringsavlösen kommer att påverka resultatet det år
som gatan eller parkeringshuset är klart. Reavinster, gatukostnadsersättningar och
parkeringsavlösen budgeteras däremot i kassaflödesanalysen.
Driftramar
Ramar är det belopp som fullmäktige tilldelar varje nämnd att använda för att bedriva
verksamhet som ligger inom respektive nämnds ansvarsområde.
Hur stort utrymme som kan avsättas till ramar bestäms av hur stora skatteintäkter och
generella statsbidragen är samt hur stort resultat vi behöver ha. Om vi inte vill låna
till alla investeringar som planeras är resultatets storlek viktigt. Ramtilldelningen är
uppbyggd så att alla har fått en generell uppräkning. Därefter har några nämnder fått
volymtilldelning och några har fått en speciell tilldelning som redovisas nedan.
Generell uppräkning
Alla nämnder får en grunduppräkning 2022 med 1,5 procent på föregående års
budgetsumma. Detta skall täcka alla kostnadsökningar vilket innebär att
omprioriteringar måste göras inom nämnden. Arbetsgivaravgifterna följer SKR:s
bedömning om 40,15 procent. Internräntans nivå är beräknad till 1,25 procent. I
nämndernas budgetramar ingår beräkningarna utifrån dessa nivåer.
Volymuppräkningar
Volymerna beräknas med en prislapp per ny invånare i respektive åldersklass.
Prislappen kommer från den offentliga statistiken som kommunerna redovisar i
samband med räkenskapssammandraget. Nyckeltalet räknas upp med ett index på 1,5
procent årligen. Den offentliga statistiken samlas i en för kommunerna gemensam
databas, Kolada.
Nedan redovisas målgrupper, befolkningsförändring i antal invånare inom
målgruppen från 2021 till 2022 samt prislapp i kronor per åldersgrupp år 2022. År
2021 utgår från befolkningsprognosen 2020 och år 2022 utgår från den nya
befolkningsprognosen framtagen i april 2021. Förändringen mellan åren av
respektive målgrupp utgörs av skillnaden av dessa båda befolkningsprognoser.
Målgrupp utgörs exempelvis av antal barn inom respektive åldersgrupp inom

33

förskolan och grundskolan, andel elever inom gymnasiet 16–19 år. För Vård &
Omsorg är indelningen antal invånare över 65 år med fyra olika åldersintervall och
olika prislappar. För skolenheterna är volymerna beräknade med hänsyn till att
skolåret inte följer kalenderåret. Prislappen är rensad för hyreskostnader då dessa
budgeteras separat. Ersättning för nya hyror tillkommer med 80 procent utöver
volymtilldelningen nedan. För 2023 gäller befolkningstalen för detta år och med en
uppräknat prislapp med 1,5 procent.
Volymberäkning för 2022 – 2023
Målgrupp

Förändring 2021 – 2022

Prislapp i kronor
2022

Förskola & Grundskola
1–5 år Förskola, antal barn

-240

143 435 kr

-16

1 141 kr

6–12 år Fritidshem, antal barn

-140

30 327 kr

6–15 år Grundskola, antal barn

-65

100 207 kr

16–19 år antal avser andel gymnasieelever,
1 termin

4

115 214 kr

20–64 år Komvux, antal avser andel inom
Komvux

2

59 217 kr

65–74 år

-82

11 650 kr

75–79 år

70

29 976 kr

80–84 år

168

74 717 kr

85 - w

139

229 495 kr

65 – w, öppen verks. och HSL

296

6 931 kr

1–12 år Pedagogisk omsorg, antal barn

Gymnasium & Arbetsmarknad

Vård & Omsorg
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Målgrupp

Förändring 2021 – 2022

Prislapp i kronor

Antal

2022

Individ & Familjeomsorg
0–64 år

-464

7 254 kr

Avdrag från ovan belopp
• köpt verksamhet
• personlig assistans
Delsumma
Tillägg
• köpt verksamhet
• personlig assistans

286 tkr
673 tkr
-2 407 tkr
9 593 tkr
2 813 tkr
12 406 tkr

Delsumma
0-w år

-3 366 tkr

-122

2 844 kr

Kultur & Fritid
0-w år kultur
0-w år fritid
6–15 år kulturskolan
Kommunstyrelsen (inklusive
Överförmyndarverksamhet)

-122
-122
-28
-122

1 173 kr
1 853 kr
3 115 kr
615 kr

Miljö & Hälsa

-122

307 kr

Byggnadsnämnden

-122

596 kr

Teknik

-122

3 406 kr

Valnämnd

-122

153 kr

Övriga nämnder
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Nettokostnadsavvikelse i procent
Nettokostnadsavvikelsen är ett nyckeltal där våra verksamheter jämförs med ett
index som visar vad våra kostnader borde vara enligt den struktur och andra
förutsättningar som vi har. Vi kan då konstatera att kostnaderna för några
verksamheter ligger högre än vad de borde. Framförallt så är det Fritidshem inkl.
öppen fritidsverksamhet som visar höga tal, samt Äldreomsorg och LSS. I tabellen
nedanför diagrammet finns motsvarande – fast omräknat i miljoner kronor.
Diagrammet nedan: Om stapeln ligger över nollstrecket är kostnaden för den verksamheten högre än
vad den borde vara och ligger stapeln under nollstrecket är kostnaderna lägre.

Avvikelsen i miljoner kronor
Tabellen nedan visar att vi har lägre kostnader än förväntat inom hela Förskola &
Grundskolas område med netto -20 miljoner, gymnasieskola är det lägre kostnader
med -10 miljoner samt Individ & Familjeomsorg är det lägre kostnader med -11
miljoner. Verksamheter som har högre kostnader än förväntat är LSS med 46
miljoner och Vård & Omsorg med 66 miljoner.
Miljoner kronor

2016

2017

2018

2019

Förskola inklusive öppen förskola

37

29

23

28

Fritidshem inklusive öppen fritidsverksamhet

31

28

25

22

-41

-39

-52

-70

Summa Förskola & Grundskola

27

18

-4

-20

Gymnasieskola

30

5

-8

-10

Individ- och familjeomsorg

-7

3

9

-11

LSS

37

39

42

46

Äldreomsorg

89

71

31

66

Grundskola F-9
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Övriga tillägg
Följande tillägg har gjorts i ramarna utöver generell prisuppräkning och
volymtilldelning. Anslagen är nivåhöjande från år 2022. Anslag som anges som ej
nivåhöjande är av engångskaraktär och utgår år 2023.

Belopp i tusen kronor

Tillägg 2022

KS/Överförmyndarverksamheten

300

KS/Infrastrukturplattform kommungemensam
digitalisering

5 000

Kultur & Fritid, bidrag Kvinnojouren

1 000

Valnämnden, valår, fler valdistrikt, ej nivåhöjande

500

Teknik, utökat väghållningsansvar, KF beslut

2 500

Service, Ekonomisk rådgivning, ej nivåhöjande

700

Gymnasium & Arbetsmarknads utmaningar

2 962

Individ & Familjeomsorgs utmaningar

2 413

Vård & Omsorgs utmaningar

11 986

SUMMA

27 361

Lokalkostnader i nya lokaler 2022–2026
Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden budgeteras centralt och
nämnden erhåller ramhöjning motsvarande hyran när lokalen är klar att tas i bruk.
Från och med år 2021 erhåller nämnderna ramtilldelning motsvarande 80 procent av
lokalhyran, resterande 20 procent finansieras inom respektive nämnds tilldelade
budgetram. Ramtilldelning utgår inte för verksamhetsanpassningar av lokaler.

Hyror lokalplan, tusen kronor
Summa årets hyresökning kommun, 80%
Summa årets hyresökning nämnderna, 20%
Summa årets hyresökning totalt 100%
Engångskostnader
Summa inkl. engångskostnader

2022

2023

2024

2025

2026

26 812
6 703
33 515
30 708
64 223

31 456
7 864
39 320
16 550
55 870

21 794
5 449
27 243
12 910
40 153

24 436
6 109
30 545
26 960
57 505

31 407
7 852
39 259
12 540
51 799
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10.2 Sammanställning driftramar samt förändringar 2022–2023

Nämnder, belopp i tusen kronor
Kommunfullmäktige
Kommunrevision
Valnämnden
Kommunstyrelsen
Service
Byggnadsnämnden
Miljö & Hälsoskydd
Teknik
Kultur & Fritid
Förskola & Grundskola
Gymnasium & Arbetsmarknad
Individ & Familjeomsorg
Vård & Omsorg
Övrigt gemensamt
Löner
Semesterlöneskuld
Oförutsett, OF
- Varav KF-OF
- Varav KS-OF
- Varav KSAU-OF
Kalkylerade kapitalkostnader
Lokalhyror
Summa ekonomisk ram

Priser löner
Volymer Tillägg
1,5%
53
47
162
4 631
452
480
14
1 443
3 102
30 149
8 261
10 322
14 256

-9
-74

Ramjusteringar
2021

500
5 300
700

-41
-54 089
2 654
4 255

2 500
1 000

29 824
29 110
34 197
1 008
6 119
10 916

-55
-208
-228
-11 803
5 924
4 826
23 971

2 962
2 413
11 986

Ram 2022, inkl.
kapitalkostn.
internt övrigt
3 796
3 154
2 259
265 580
48 045
35 989
989
202 019
257 751
2 082 449
578 247
714 130
1 022 689

-8 474

73 373

22 344

27 361

-55 479
0

2 589
6 000
20 000
10 000
6 000
4 000
-81 725
155 445
5 319 406

*Ramjusteringar utgörs bland annat av justering av befintliga hyror samt hyror för nya lokaler,
skolskjutsverksamhet, färdtjänst och särskild lönesatsning 2020.

10.3 Internpriser
Tjänst

Prismodell

Uppräkning

Hyror

Hyra per lokaler enligt hyresmodell som beslutats i KF
§ 154/14 Dnr 2014–247. Beräkning av hyror görs med
internränta 1,25% som utgångspunkt.

1,5 procent

Måltider

Portionspris och serveringsavgift

1,5 procent

Lokalvård

Pris per timma

1,5 procent

Lönehantering

Pris per lönespecifikation

1,0 procent

Inköp

Grundkostnadsfördelning per förvaltning, kostnad per
objektsupphandling

1,5 procent

Digitalt center

Pris per användare och verksamhet

1,5 procent
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10.4 Investeringar
Investeringar, belopp i tusen
kronor
Löpande investeringar

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024–
2026

93 226

99 001

280 208

137 469

99 650

299 250

50 000

50 000

150 000

Lokalplan

297 780

479 074

1 581 812

Avgiftsfinansierad verksamhet

266 050

518 200

775 400

Summa investeringar exklusive
exploateringar

844 525

1 245 925

3 086 670

Övriga investeringar
Lokaler, anpassningar och
reinvesteringar

10.5 Skulder
Låneskuldens utveckling

Låneskulden ökar under hela planperioden och summerar till 4,0 miljarder år 2025.
Den ökade låneskulden beror i sin helhet på de stora investeringsvolymer som ligger
i planeringen de kommande åren. I diagrammet är skulden uppdelad på
skattekollektivet och avgiftskollektivet. Avgiftskollektivet utgörs främst av Vatten
och avlopp som har stora investeringsbehov de kommande åren. Bland annat
planeras omfattande ombyggnation av reningsverket i Hammargård.
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Pensionsskuld
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2019

2020
From 1998

2021

2022
Före 1998

2023

2024

2025

Summa skuld

Diagrammet ovan visar pensionsskuldens utveckling fram till och med år 2025.
Prognosen baseras KPA pensions beräkning i mars 2021. Prognosen inkluderar
föreslagen justering av livslängdsåtagandet enligt RIPS.
Skulden avseende pensioner intjänade före 1998 sjunker kontinuerligt över perioden
vilket beror på att inget nyintjänande sker. Skulden justeras enbart av ränta- och
basbeloppsuppräkning och i förekommande fall av ändringar i RIPS.
Den nya skulden som avser pensioner intjänade från och med 1998 ökar stadigt
under perioden. De anställda tjänar löpande in till pension och fler anställda har
löneläge som överstiger brytpunkten om 7,5 prisbasbelopp. Förändringen av skulden
överstiger således utbetalningarna. I likhet med ansvarsförbindelsen påverkas
avsättningen av ränte- och basbeloppsuppräkning samt eventuell förändring av RIPS.
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Pensionskostnader
350 000
300 000
250 000

290 271

299 389

293 398

253 128

270 801
235 245

237 668

200 000
150 000
100 000
50 000
0
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-50 000
Skuldförändring

Utbetalda pensioner

Övrigt

SUMMA

Som framgår av diagrammet varierar kostnaden mellan åren. Förändringarna beror
framförallt på gjorda antagande om pris- och inkomstbasbelopp för de olika åren. Då
Kungsbacka kommun redovisar pensionerna enligt fullfondsmodellen påverkar även
ansvarsförbindelsens förändring de redovisade kostnaderna. Då pensionsåtagandet i
sin helhet tagits upp i balansräkningen och påverkat det egna kapitalet medför en
minskning av pensionsskulden för pensioner intjänade före 1998 en reducering av
redovisade kostnader.
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11 Finansiella rapporter
11.1 Resultaträkning
Belopp i miljoner kronor

RESULTATRÄKNING

Avskrivningar
Summa verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Bokslut

Budget

Budget

Plan

Plan

Plan

2020

inkl
ombudget
2021

2022

2023

2024

2025

-345,7

-413,8

-486,6

-483,2

-507,8

-523,0

-3025,5

-4 764,6

-5 203,6

-5 319,4

-5 430,6

-5 601,0

-5 797,0

3005
107,3

4 751,7
474,0
13,3
-59,8

4 899,7
415,7
14,0
-72,7

5 184,5
393,0
11,5
-68,6

5 372,3
343,3
11,5
-85,1

5 562,9
327,6
11,5
-97,0

5 821,2
307,9
11,5
-99,6

86,8

414,6

53,0

201,0

211,4

204,0

244,0

0,6%
4,7%
7,9%
91,2%
0,9%
92,1%

9,2%
1,7%
1,0%
97,9%
1,1%
99,0%

2,2%
4,9%
3,6%
95%
1,0%
96%

2,1%
2,5%
3,7%
95%
1,3%
96%

3,1%
3,1%
3,5%
95%
1,5%
97%

3,5%
4,1%
4,0%
95%
1,4%
96%

165,0

332,7

303,8

297,1

Årets resultat

Nyckeltal
Nettokostnadsutveckling
Ökning av skatt+statsbidrag
Årets resultat andel av skatteintäkter, statsbidr
Nettokostnadernas andel av skatt+statsbidr
Finansnettots andel av skatt+statsbidr
Summa använda skattemedel
SKR cirkulär 20:20, 21:20
Resultat tillkommer vid försäljning av
exploateringsmark samt
exploateringsersättningar
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11.2 Kassaflödesanalys
Belopp i miljoner kronor
KASSAFLÖDESANALYS

Bokslut

2020
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Årets Resultat
Avskrivningar
Ej likvidpåverkande poster mm
Förändring oms.tillgångar o kortfr skulder
Summa kassaflöde från den
löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Lokalinvesteringar
Löpande
Övriga
Exploateringsinvesteringar
Avgiftsfinansierad verksamhet
Investeringsinkomster
Övriga förändringar anl.tillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Amortering
Nyupplåning
Förändring långfristiga fordringar
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

Förändring av likvida medel
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Nyckeltal
Finansiering av investeringar årsvis
Finansiering av investeringar Perioden 2020-2022
Finansiering av investeringar Perioden 2022-2025

Budget
inkl
ombudget
2021

Budget

Plan

Plan

Plan

2022

2023

2024

2025

414,6
345,7
39,5
96,7

53,0
413,8
11,0
79,6

201,0
486,6
-16,1
0,0

211,4
483,2
-17,3
-1,9

204,0
507,8
7,4
0,5

244,0
523,0
27,6
1,4

896,5

557,4

671,4

675,5

719,7

796,0

-943,9

-653,7
-90,5
-243,5
-79,6
-296,1

-347,8
-93,2
-137,5
-232,8
-266,1
165,0

-529,1
-99,0
-99,6
-257,9
-518,2
332,7

-773,2
-97,0
-99,7
-226,3
-341,0
303,8

-602,2
-91,9
-99,8
-96,4
-323,9
297,1

-881,1

-1 363,4

-912,3

-1 171,1

-1 233,4

-917,0

202,0
8,1

1103,0

240,0

500,0

515,0

120,0

210,1

1 103,0

240,0

500,0

515,0

120,0

225,5

297,0

-0,9

4,4

1,3

-1,0

155,8
381,3

381,3
678,3

678,3
677,3

677,3
681,7

681,7
683,0

683,0
682,1

25%
39%

41%

42%

16%

-0,3

42,6
20,5

32%

43

11.3 Balansräkning
Belopp i miljoner kronor

BALANSRÄKNING

Bokslut

2020
TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar

Budget
inkl
ombudget
2021

Budget

Plan

Plan

Plan

2022

2023

2024

2025

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

6 130,2
642,0
6 772,2

7 079,8
642,0
7 721,8

7 505,6
642,0
8 147,6

8 193,4
642,0
8 835,4

8 919,0
642,0
9 561,0

9 312,9
642,0
9 954,9

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar, bostadsrätter, grundfondskap.
Bidrag till statlig infrastruktur
Långfristig utlåning
Summa fin. anläggningstillgångar

208,7
31,6
1,8
242,2

208,7
31,6
1,8
242,2

208,7
31,6
1,8
242,2

208,7
31,6
1,8
242,2

208,7
31,6
1,8
242,2

208,7
31,6
1,8
242,2

Omsättningstillgångar
Förråd
Exploateringsområden
Fordringar
Kassa o bank
Summa omsättningstillgångar

6,4
40,2
416,0
381,3
844,1

6,4
40,2
416,0
678,3
1 141,0

6,4
40,2
416,0
677,4
1 140,1

6,4
40,2
416,0
681,7
1 144,5

6,4
40,2
416,0
683,1
1 145,8

6,4
40,2
416,0
682,1
1 144,8

7 859,3

9 105,9

9 530,9

10 223,0

10 949,9

11 343,0

2 617,6

2 750,2

2 951,2

3 160,7

3 365,2

53,0
79,6
2 750,2

201,0
0,0
2 951,2

211,4
-1,9
3 160,7

204,0
0,5
3 365,2

244,0
1,4
3 610,6

Materiella anläggningstillgångar
Mark byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
2 224,5
Justering ingående eget kapital
-21,5
Årets resultat
414,6
Exploateringsöverskott
Summa eget kapital
2 617,6
Avsättningar och skulder
Avsättning pensioner inkl löneskatt
Övriga avsättningar
Långfristiga skulder
Investeringsinkomster
Kortfristiga skulder
Summa skulder

1 747,2
227,9
1 561,3
580,1
1 125,2
5 241,7

1 758,2
227,9
2 664,3
580,1
1 125,2
6 355,7

1 742,1
227,9
2 904,3
580,1
1 125,2
6 579,5

1 724,8
227,9
3 404,3
580,1
1 125,2
7 062,2

1 732,2
227,9
3 919,3
580,1
1 125,2
7 584,6

1 759,8
227,9
4 039,3
580,1
1 125,2
7 732,2

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

7 859,3

9 105,9

9 530,9

10 223,0

10 949,9

11 343,0

33,3%

30,2%

31,0%

30,9%

30,7%

31,8%

Soliditet
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12 Investeringar

Investeringarna delas in i lokaler, exploateringar, löpande årliga investeringar,
investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten samt övriga investeringar.
Lokaler och exploateringar budgeteras på kommunstyrelsen och redovisas i avsnittet
Lokaler och boenden på följande sidor.
Löpande årliga investeringar är nämndernas reinvesteringar i främst inventarier.
Investeringsbudget och kapitalkostnader för löpande investeringar budgeteras på
respektive nämnd. Investeringsnivån bestämmer nämnden själv utifrån det utrymme
som finns för att finansiera driftskostnaderna.
Investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten finns redovisade under
respektive avgiftskollektiv. Avgiftskollektiven är avfall & återvinning, bredband
samt vatten och avlopp. Kostnaderna för dessa investeringar täcks av deras
respektive intäkter och belastar inte skattekollektivet
Övriga investeringar är av engångskaraktär, exempelvis i infrastruktur. Dessa binds
per objektsnivå, om inte annat framgår. Investeringarna specificeras och beslutas på
projektnivå förutom för de skattefinansierade investeringar i infrastruktur som tillhör
Teknik. För Tekniks projekt är omdisponering möjlig inom respektive grupp av
investeringar.
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13 Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt
placerad i en av Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner.
Antalet invånare ökar varje år och nya lokaler behövs för att möta
behovet från befolkningsökningen.
Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i olika lokaler. Dessutom
förmedlar kommunen olika slags boenden för grupper i samhället som har svårt att få
bostad på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, personer med
funktionsnedsättning, nyanlända samt socialt utsatta personer. Kommunen både äger
och hyr in lokaler och boenden.

Kommunfullmäktige har antagit följande lokalpolicy:

"Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla och bibehålla
ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden".

Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de kommande fem åren baserat
på befolkningsprognoser och lokalprognoser. Dessa behov sammanställs av
kommunens lokalgrupp till en lokalbehovsplan som bearbetas vidare till en lokalplan
som ska vara möjlig att genomföra ekonomiskt, tidsmässigt och fysiskt. Lokalplanen
som utgör del av kommunens flerårsbudget beslutas av kommunfullmäktige.

Lokalförsörjningsprocessen
För enhetlig och tydlig hantering av lokalbehoven ska samtliga lokalbehov
handläggas enligt den så kallade lokalförsörjningsprocessen som inleds med en
lokalplaneringsprocessfas. Handläggningen av lokalbehov ska vara gemensam för
kommunens samtliga förvaltningar och processen ska användas för behov som löses
genom investeringar i egna lokaler och genom inhyrda lokaler.
Genomförandeprocessen hanterar de lokalprojekt som krävs för att omsätta behov till
färdiga lokaler.
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Det övergripande målet med lokalförsörjningen är att uppnå en god ekonomisk
hushållning med lokaler och service och därmed kunna frigöra resurser till
kommunens kärnverksamheter. Det leder i förlängningen till ett effektivt
lokalutnyttjande och lägre kostnader totalt sett för hela kommunen.
Handläggningen av lokalbehoven behöver ske enligt nedanstående principer:
•

Lokalbehov ska omhändertas enligt lokalförsörjningsprocessens olika steg
för effektiv hantering.

•

Lokalbehov ska prioriteras utifrån den så kallade Prioriteringsprincipen1 i
fallande ordning:

Lokalbehov som inte är lagstyrd verksamhet och lokalbehov som utgörs av kvalitetshöjningar i
befintliga lokaler har lägst prioritet.
Lokalbehov på grund av ny exploatering har medel prioritet.
Lokalbehov som beror på strukturomvandlingar och som ger minskade driftskostnader samt
lokalbehov på grund av volymutökningar inom befintliga områden har högst prioritet.

•

Lokallösningar ska väljas utifrån lokaleffektivitet enligt den så kallade
Fyrstegsmodellen2. Modellen innebär att lokallösningar ska övervägas och
väljas enligt nedan angiven prioritetsordning:
o Inte tillgodose behovet alls
o Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig kapacitet i
befintliga lokaler
o Bygga om- eller till befintliga lokaler
o Bygga nya lokaler

•

1

Lokallösningar ska föreslås och väljas utifrån att ”Minska behovet av att
bygga nytt genom att samutnyttja och bygga mer flexibelt” vilket innebär att

Principen är antagen av nämnden för Service 2015-06-07 (Dnr SE/2015:82).
är antagen av nämnden för Service 2015-06-07 (Dnr SE/2015:82).

2 Modellen
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lokaler eller lokaldelar så långt det är möjligt planeras för att kunna
samnyttjas och användas för flera ändamål.
•

Investeringar i egenägda lokaler ska genomföras om verksamheten har ett
långsiktigt lokalbehov.

•

Inhyrning ska prövas som ett alternativ till att äga fastigheter, och väljas om
det råder osäkerhet om verksamhetens framtida innehåll och/eller omfattning
och med hänsyn till behovstid eller om investeringsmedel saknas för egna
investeringar.

•

Arbetet med lokalförsörjning ska bedrivas genom ett tätt samarbete med
berörda förvaltningar

Lokalbehov 2022–2026
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostads- och lokalbehov för
perioden 2022–2026. Nämndernas beslutade behov uttrycks i volymmått, till
exempel antal platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven bearbetas och
kostnadsbedöms utifrån nyckeltal framtagna av Service avseende både
investeringsutgifter samt driftskostnader. Lokalplanen bereds utifrån ett planeringsoch genomförandeperspektiv samt med utgångspunkt i ovan nämnda principer.
Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden budgeteras centralt och
nämnden erhåller ram motsvarande 80 procent av hyran när lokalen är klar att tas i
bruk. Resterande 20 procent finansieras inom respektive nämnds ram.
Ramtilldelning utgår inte för verksamhetsanpassningar av lokaler.
Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boenden tillhör kommunstyrelsen
och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året.
Projekt i lokalplanen får startas upp om de understiger 15 miljoner i
investeringsbelopp. För projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska igångsättning
beslutas av kommunstyrelsen.
I samband med kommunens investering i nya lokaler avsätts 1 procent av
byggutgiften till konstnärlig utsmyckning. Nämnden för Kultur & Fritid får ansvaret
att upphandla och besluta om den konstnärliga utsmyckningen. Ett särskilt belopp
avsätts som kan fördelas olika mellan de lokaler som byggs. Det innebär att det inte
alltid blir 1 procent i konstnärlig utsmyckning per lokal utan det kan variera mellan
olika lokaler men det blir alltid max 1 procent totalt per år. Gäller bara
byggnaderna. Vid investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm) samt i de fall
kommunen hyr in lokal från extern fastighetsägare får ställning tas till konstnärlig
utsmyckning i varje enskilt projekt.
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14 Lokalplan
Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i
följande tabeller. Lokalplanen innefattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda
lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till exempel
antal boendeplatser eller antal elever. Dessa är markerade i tabellerna per förvaltning
när lokalen förväntas vara klar för att tas i bruk.
De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning och utrustning
av nya lokaler planeras under 2022 innebär investeringar på 298 miljoner kronor.
Under 2023 planerar vi investera 479 miljoner kronor i nya lokaler.
Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, miljoner kronor
Budget 2022
298

Plan 2023

Plan 2024

479

Plan 2025

723

Plan 2026

552

306

Hyreskostnader inklusive engångskostnader samt kapitalkostnader för
inventarier, nya lokaler och boenden, miljoner kronor.
Budget 2022
64

Plan 2023

Plan 2024
56

Plan 2025
40

Plan 2026
58
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I kostnaderna ingår kostnader av engångskaraktär för exempelvis detaljplaner, sanering, restvärden,
paviljonghyror och inredning.

14.1.1 Fritidsanläggningar och Kulturlokaler
Fritidsanläggningarna är kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter
samt kulturlokaler.
Löpnr Lokaltyp och beskrivning
2022
2023
2024
2025
x
128
Varlaskolan fullmått idrottshall
x
136
Björkris fullmått idrottshall
138
Frillesås rid- och körklubb
x
139
Toalettbyggnad Stättared
140
Iserås fullmått idrottshall
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2026

x
x

128 Varlaskolan fullmått idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser
skolverksamhetens och föreningslivets behov. Samordning sker med projekt 324
Varlaskolans tillbyggnad. Projektet startades år 2019.
136 Björkris fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser
skolverksamhetens och föreningslivets behov. Samordning sker med projekt 231
Björkris utbildningslokal.
138 Frillesås rid - och körklubb
Behov av en ny anläggning i Frillesås då befintlig anläggning har nått sitt tekniska
slutår.
139 Toalettbyggnad Stättared
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.
140 Iserås fullmått idrottsshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser
skolverksamhetens och föreningslivets behov. Samordning sker med projekt 335
Iserås skola.

14.1.2 Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor och skolor beskrivs nedan, uttryckt i
antal barn. Lokalerna planeras också för att fungera både som förskole- och skollokaler.
Kommunens behov om utbyggnad uttrycks nedan i antalet barn.
Löpnr Lokaltyp och beskrivning
2022 2023 2024 2025 2026
207 Fjärås Må förskola
120
224 b Liljan förskola avveckling
-40
226 Anneberg förskola
120
Kolla
förskola
160
227
230 Björkris utbildningslokaler etapp 1
620
231 Björkris utbildningslokaler etapp 2
180
232 Trollelyckan förskola avveckling
x
233 Frillesås förskola
160
234 Klockaregården förskola avveckling
-160
235 Åsa förskola etapp 1
120
236 Åsa förskola etapp 2
80
237 Åsa (Stora Loket) förskola avveckling
-80
238 Villa Emilia avveckling
x
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Löpnr
239
324
329
332
334
335
336
337
338
339
340
341
128
136
140
1202a

Lokaltyp och beskrivning
Kvarteret Liljan förskola
Varlaskolan tillbyggnad
Toråsskolan tillf. paviljong avveckling
Björkris skola paviljong avveckling
Frillesåsskolan paviljonger avveckling
Iserås skola
Åsa skola
Åsa skola utbyggnad tillfällig lösning
Kvarteret Liljan skola
Kvarteret Liljan idrottshall
Klinnekärr förskola avveckling
Fjordskolan paviljong avveckling
Varlaskolan fullmått idrottshall
Björkris fullmått idrottshall
Iserås fullmått idrottshall
Engelska skolan, skolpeng

Summa utbildningsplatser

2022

2023

2024

2025

2026
120

300
-100
-100
x
200
500
150
400
x
x
x
x
x
x
x
160

x
790

x
0

660

1 140

207 Fjärås Må förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya förskolelokaler måste
därför byggas.
224 b Liljan förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av att tillfälligt bygglov
upphör.
226 Anneberg förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya förskolelokaler måste
därför byggas. Samordning sker med projekt 807 Anneberg vård- och
omsorgsboende, projekt 414 Annebergs Bmss och projekt 1503 Datahall.
227 Kolla förskola
Stort underskott av förskoleplatser i Kollaområdet ger behov av förskola med 160
platser
230 Björkris utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. Nya utbildningsplatser
måste därför byggas. Samordning med projekt 136 Björkris fullmåtts idrottshall.
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231 Björkris utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. Nya utbildningsplatser
måste därför byggas. Samordning med projekt 230 utbildningslokal etapp 1.
232 Trollelyckan förskola avveckling
Förskola i Frillesås avvecklas på grund av ej ändamålsenliga lokaler samt att den
tekniska livslängden har nått sitt slut.
233 Frillesås förskola
Ny förskola byggs för att ersätta Klockaregårdens paviljongförskola.
234 Klockaregården förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola projekt 233 i Frillesås står färdig.
235 Åsa förskola etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. Nya utbildningsplatser
måste därför byggas.
236 Åsa förskola etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. Nya utbildningsplatser
måste därför byggas. Samordning projekt 237 Åsa förskola avveckling.
237 Åsa (Stora Loket) förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Åsa står färdig
238 Villa Emilia avveckling
Avveckling av paviljong då inget behov finns och att hyresavtalet löper ut.
239 Kvarteret Liljan förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden. Nya utbildningsplatser
måste därför byggas. Samordnas med projekt 338 Kv Liljan skola och projekt 339
Kvarteret Liljan idrottshall.
324 Varlaskolan tillbyggnad
Om- och tillbyggnation av skola för att ersätta befintliga specialsalar som nått sin
tekniska livslängd och ta hand om ökat elevantal inom de centrala delarna av
Kungsbacka. Samordning sker med projekt 128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall.
Projektet startades 2019.
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329 Toråsskolan tillfällig paviljong avvecklas
Paviljong avvecklas på grund av att tillfälligt bygglov upphör.
332 Björkris skola paviljong avveckling
I samband med ny skola projekt 230 Björkris etapp 1 avvecklas paviljong i
Björkris 1.
334 Frillesåsskolan paviljonger avveckling
När ny skolbyggnad i Frillesås står färdig så avvecklas 4 stycken paviljonger då
hyresavtal upphör.
335 Iserås skola
Delar av Iseråsskolan måste avvecklas då fastighetens har nått sin tekniska livslängd
och behöver ersättas med nya lokaler. Samordning sker med projekt 140 Iserås
fullmåtts idrottshall.
336 Åsa skola
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden. Nya utbildningsplatser
måste därför byggas.
337 Åsa skola utbyggnad tillfällig lösning
Behov av ökade antal utbildningsplatser innan projekt 336 Åsa skola står klar.
Utredning pågår.
338 Kvarteret Liljan skola
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden. Nya utbildningsplatser
måste därför byggas. Samordnas med projekt 339 Kvarteret liljan idrottshall och
projekt 239 kvarteret Liljan förskola.
339 Kvarteret Liljan idrottshall
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden. Nya utbildningsplatser
måste därför byggas. Samordnas med projekt 336 Kvarteret liljan skola och projekt
239 kvarteret Liljan förskola.
340 Klinnekärr förskola avveckling
Paviljong måste avvecklas på grund av att tillfälligt bygglov upphör.
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341 Fjordskolans paviljong avvecklas
Paviljong måste avvecklas på grund av att behovet flyttas till projekt 335
Iseråsskolan.
128 Varlaskolan fullmått idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser
skolverksamhetens och föreningslivets behov. Samordning sker med projekt 324
Varlaskolans tillbyggnad. Projektet startades 2019.
136 Björkris fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser
skolverksamhetens och föreningslivets behov. Samordning sker med projekt 331
Björkris etapp 1.
140 Iserås fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser
skolverksamhetens och föreningslivets behov. Samordning sker med projekt 335
Iserås skola.
1202 a Engelska skolan skolpeng
Lokalpeng/elevpeng vilken fördelas från Förskola & Grundskola till Engelska skolan
enligt tilldelningsmodell för privata utförare inom skolverksamheten och
fritidshemsverksamheten.

14.1.3 Kommunala boenden med särskild service (Bmss)
Gruppbostäder är boenden för personer med omfattande stödbehov på grund av
fysiska eller socialpsykiatriska funktionsnedsättningar. Gruppbostäderna består av ca
6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt
personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser.
Servicebostäder är boenden för personer med mindre omfattande stödbehov på
grund av fysiska eller socialpsykiatriska funktionsnedsättningar. Dessa bostäder kan
med fördel tillskapas inom flerfamiljshus och behöver inte nödvändigtvis ligga
samlade utan kan spridas ut över flera trapphus. Normalt sett placeras 10
servicebostäder inom ett område med en lokal för personalstöd i närheten.
Kommunens behov av nya servicebostäder uttrycks nedan i form av antal lägenheter.
Utformning av boende med särskild service kan vara att man bygger 12 stycken
bostäder som antingen kan nyttjas som 6 stycken gruppbostad och 6 stycken som
servicebostad eller att alla 12 nyttjas som servicebostad.
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Löpnr
413
414
502
504
505
507
508 a
508 b
508 c
508 d
508 e
508 f
508 g
508 h
508 i
508 j
510

Lokaltyp och beskrivning
Bmss barn
Bmss Anneberg
Bmss Söderstaden
Bmss Björkris
Bostäder SBF och referensboende
Bmss
Bmss
Bmss
Bmss
Bmss
Bmss
Bmss
Bmss
Bmss
Bmss
Bmss
Ordinärt boende

Summa boendeplatser och lägenheter

2022

2023

2024

2025
4
12

2026

10

10

10
10

10
12

10
10
12
12
8

2
12
6
12
6
2
(12-)16
2
28

2
34

2
54

2
48

413 Bmss barn
Gruppbostad för barn, 4 platser.
414 Bmss Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya område. Samordnas med
projekt 1503 Datahall, projekt 807 vård- och omsorgsboende Anneberg och projekt
226 Anneberg förskola.
502 Bmss Söderstaden
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd.
504 Bmss Björkris
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd
505 Bostäder SBF och referensboende
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som inte själv kan skaffa en
bostad på grund av starka sociala och/eller medicinska skäl. Referensboende hyrs ut
till kommuninvånare som har starkt behov av en bostad och inte på egen hand har
förmåga att lösa sin situation.
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2
32

507 Bmss
Utformning av boende med särskild service kan vara att man bygger 12 stycken
bostäder som antingen kan nyttjas som 6 st gruppbostad och 6 st som servicebostad
eller att alla 12 nyttjas som servicebostad.
508 a -j Bmss
Ett behov av ett flertal BMSS under kommande år där de matchas mot försörjning av
byggrätter, exploateringsprojekt men också inhyrningar ifrån externa hyresvärdar.
510 Ordinärt boende
Det finns behov av ordinära bostäder där personer som bor på ett BMSS vill flytta till
en ordinär bostad av diverse olika skäl
14.1.4 Gymnasium och arbetsmarknad
Idag går det ca 3090 elever på de tre gymnasieskolorna. Om fem år, 2026 beräknas
elevantalet uppgå till ca 3 400 elever, dvs mer än 300 antal fler elever än idag. Nya
arbetssätt och ett betydligt mer flexibelt lokalanvändande kommer krävas för att
klara av denna elevmängd i befintliga lokaler.
Löpnr Lokaltyp och beskrivning
600
Utökning i befintliga byggnader

2022
61

2023
33

2024
21

2025
48

2026
35

600 Gymnasielokaler
Ökat elevantal löses inom befintliga lokaler
14.1.5 Kommunala boende för ensamkommande barn
Då tidigare HVB-hem, HVB-Åsa och HVB-Bukärr, har avvecklats utifrån minskade
behov har förvaltningen endast kvar ett stödboende med 3 platser.
Löpnr Lokaltyp och beskrivning
601
Bukärr stödboende platser

2022
3

2023
3

2024
3

2025
3

601 Bukärr stödboendeplatser
Inga budgetmedel avsatta för befintliga platser.
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2026
3

14.1.6 Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är boenden för äldre med behov av särskilt stöd enligt
socialtjänstlagen. Ett vård- och omsorgsboende består av bostadslägenheter,
gemensamma lokaler samt personalutrymmen. Kommunens behov av nya vård- och
omsorgsboende uttrycks nedan i form av antal platser.
Löpnr
803
805
807
808
809
810

Lokaltyp och beskrivning
Björkris vård- och omsorgsboende
Ekhaga vård- och omsorgsboende
Anneberg vård- och omsorgsboende
Bukärrsgården avveckling
Hemtjänstlokal Hede flytt
Pölagården avveckling

Summa boendeplatser

2022
120

2023

2024

2025

-26

x
x
120

-26

2026

40
80
x

0

120

803 Björkris vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 120 lägenheter i kommunen.
Planeras för en hemtjänstlokal i boendet, projekt 809.
805 Ekhaga vård- och omsorgsboende
Modernisering befintligt eller nybyggnad av boendet. Avveckling av 26 lägenheter
samt nybyggnation av 40 nya lägenheter.
807 Anneberg vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägenheter i kommunen.
Samordnas med projekt 1503 Datahall, projekt 414 BMSS Anneberg och projekt 226
Anneberg förskola.
808 Bukärrsgården avveckling
Planeras att avyttras när hyrestiden upphör.
809 Hemtjänstlokal Hede flytt
Planeras att samordnas med projekt 803 Björkris vård- och omsorgsboende.
810 Pölagården avveckling
Hemtjänsten ska flytta och lämna lokaldelen på Pölagården till förmån för Åsa HVB.
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14.1.7 Service
Lokalbehoven omfattar Service Måltid, Service Fastigheter och Service IT.

Löpnr
1407
1500
1501
1502
1503
1504
1505

Lokaltyp och beskrivning
Kullaviksskolan ombyggnad kök och
matsal
Kapareskolans ombyggnad kök
Fjordskolan mottagningskök
Iseråsskolan mottagningskök
Datahall
Toalettbyggnad Åsa camping
Toalettbyggnad Gårda brygga badplats

2022

2023

2024

2025
x

x
x
x
x
x
x

1407 Kullaviksskolan ombyggnad kök och matsal
Behov av att bygga om Kullaviksskolans mottagningskök och matsal för att en
förbättrad kvalitet utifrån nuvarande nivå, samt för en förbättrad arbetsmiljö.
1500 Kapareskolan ombyggnad kök
Den totala produktionen behöver utöka produktionskapaciteten på Kapareskolans
tillagningskök. Samordnas med projekt 1501 Fjordskolan mottagningskök och projekt
1502 Iseråsskolans mottagningskök.

1501 Fjordskolan mottagningskök
Nytt mottagningskök och avveckla av tre befintliga mottagningskök på skolan.
Samordnas med projekt 1500 Kapareskolans ombyggnad.
1502 Iseråsskolan mottagningskök
Nytt mottagningskök och avveckla befintligt kök som uppnått tekniskt slutdatum.
Samordnas med projekt 335 Iseråsskolan
1503 Datahall
Datahall/Serverrum och lagring för flertalet av kommunens verksamhetssystem.
Samordnas med projekt 807 Annebergs vård-och omsorgsboende, projekt 414
Anneberg BMSS och projekt 226 Anneberg förskola.
1504 Toalettbyggnad Åsa camping
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.
1505 Toalettbyggnad Gårda brygga badplats
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.
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2026

14.1.8 Övriga kommunala verksamhetslokaler
Löpnr
131
1202
1406
1408
1410

Lokaltyp och beskrivning
Arena inkl skyddsrum
Tillfälliga lösningar eller oförutsedda
händelser
Duveheds omlastningsstation
Skyddsrum Kvarteret Liljan
Engångskostnader

2022

2023

2024
x

2025

2026

x
x

x

x

x

X

x

x
x

x

x

x

131 Arena inklusive skyddsrum
Arenahall med placering söder om Kungsbacka Sportcenter.
1202 Tillfälliga lösningar eller oförutsedda händelser
Medel för tillfälliga lokaler eller enskilda lösningar.
1406 Duveheds omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastningsstation ny plats i Duvehed.
1408 Skyddsrum Kvarteret Liljan
Exploateringen av kvarteret gör att befintligt skyddsrum måste ersättas.
1410 Engångskostnader
Medel för oplanerade lokalbehov såsom rivning och sanering.
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15 Nämndernas investeringar
15.1.1 Investeringar per nämnd
Kommunstyrelsen
Investeringar, belopp i tusen kronor

Budget Plan
2022
2023

Plan
2024–2026

Löpande investeringar kommunstyrelsen

220

220

660

Löpande investeringar kollektivtrafiken

400

400

1 200

Summa

620

620

1 860

1 000

1 000

3 000

Övriga investeringar
Kommungemensamma investeringar
Investeringar, belopp i tusen kronor
Övriga investeringar
KS/Samhällsbyggnad

Budget Plan
2022
2023

Plan
2024–2026

1 150

1 150

3 450

Markköp

40 000

40 000

120 000

Summa

41 150

41 150

123 450

Gymnasium och Arbetsmarknad
Investeringar, belopp i tusen kronor
Löpande investeringar

Budget Plan
2022
2023
6 340

6 340

Plan
2024–2026
19 020

Förskola och Grundskola
Investeringar, belopp i tusen kronor
Löpande investeringar

Budget Plan
2022
2023
15 000

15 000

Plan
2024–2026
45 000
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Kultur och Fritid
Investeringar, belopp i tusen kronor
Löpande investeringar (inkl. Ombudget
2022)
Övriga investeringar (inkl. Ombudget
2022)
Summa

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024–2026

13 400

10 900

32 700

9 000

5 000

15 000

22 400

15 900

47 700

Teknik, skatt
Investeringar, belopp i tusen kronor

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024–2026

Löpande investeringar

30 600

30 000

90 000

Övriga investeringar (inkl. Ombudget
2022)

81 419

50 000

150 000

112 019

80 000

240 000

Summa
Service
Investeringar, belopp i tusen kronor
Löpande investeringar

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024–2026

19 360

28 235

65 910

5 000

5 000

15 000

Reinvesteringar

45 000

45 000

135 000

Summa

69 360

78 235

215 910

Lokaler och reinvesteringar
Verksamhetsanpassningar

Bygg och Miljö
Investeringar, belopp i tusen kronor

Budget
2022

Löpande investeringar

255

Övriga investeringar

450

Summa

705

Plan
2023

Plan
2024–2026

255

765

255

765
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Individ och Familjeomsorg
Investeringar, belopp i tusen kronor

Löpande investeringar

Budget
2022
2 651

Plan
2023
2 651

Plan
2024–
2026
7 953

Vård och Omsorg
Investeringar, belopp i tusen kronor

Budget
2022

Plan 2023 Plan
2024–
2026

Löpande investeringar

5 000

5 000

17 000

Övriga investeringar (inkl. Ombudget
2022)

4 450

2 500

7 800

Summa

9 450

7 500

24 800

Avgiftsfinansierad verksamhet
Investeringar, belopp i tusen kronor

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024–2026

Kungsbacka bredband

34 200

29 850

76 300

Avfall och återvinning

9 200

35 000

14 000

Vatten och avlopp

222 650

453 350

685 100

Summa

266 050

518 200

775 400
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15.1.2 Exploateringar
Kommunens exploateringsverksamhet anskaffar, utvecklar och iordningställer mark
för bostads- och verksamhetsändamål. Ansvaret för exploateringsverksamheten
ligger hos kommunstyrelsen.
Exploateringsprojekten sträcker sig över flera år och innebär omfattande och
tidskrävande utredningar och planer. Den ekonomiska slutredovisningen för
projekten ligger oftast i slutskedet av projektet eller deletappen, vilket kan vara flera
år framåt i tiden. Nedan redovisas exploateringsverksamhetens löpande inkomster
och utgifter. Inkomsterna består dels av intäkter för markförsäljning och av
gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag från exploatörerna. Utgifterna består
av kostnader för inköp och iordningställande av mark samt utgifter för att bygga ut
kommunala anläggningar inom exploateringsområdena.
När projektet del- eller slutredovisas fördelas inbetalningarna och utbetalningarna
mellan balansräkningen och resultaträkningen.

Belopp i miljoner, inkomster (-), utgifter
(+)
Kassaflöde
Inbetalningar
Utbetalningar
Summa Kassaflöde
Effekter på balansräkningen
Utgifter anläggningstillgång
Summa balansräkning

Budget
2022

-208,7
276,5
67,8

232,8
232,8

Effekter på resultaträkningen
Intäkter markförsäljning
-120,2
Gatukostnadsersättning/investeringsbidrag -88,5
Kostnader mark
43,7
Summa exploateringsresultat
-165

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

-352,7 -364,6 -305,8
277,9 287,1 105,1
-74,8 -77,5 -200,7

-211,5
65,4
-146,1

96,4
96,4

64,7
64,7

-227,4 -232,8 -230,8
-125,3 -131,8 -75,0
60,8
8,7
20,0
-332,7 -303,8 -297,1

-174,1
-37,4
0,7
-210,8

257,9
257,9

226,3
226,3

Plan
2026

*Från och med 2020 så redovisas gatukostnadsersättningarna som en intäkt när gatan är klar och
inte längre som en anläggningstillgång.

Exploateringsinkomsterna uppgår till 208,7 miljoner kronor 2022. Av dessa avser
88,5 miljoner gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag från exploatörerna och
120,2 miljoner är prognostiserade intäkter för markförsäljning. Utgifterna för
exploateringsverksamheten 2022 uppgår till 276,5 miljoner kronor. 232,8 miljoner

63

avser investeringar i kommunala anläggningstillgångar och 43,7 miljoner kronor
avser kostnader för inköp och iordningställande av mark till försäljning.
Under planperioden 2022–2026 har kommunen ett antal stora exploateringsprojekt
både för bostadsändamål och för verksamhetsområden, några av de större projekten
beskrivs lite mer nedan.

Bostäder
Kolla Parkstad etapp 2
Kolla Parkstad är det största bostadsprojektet i Kungsbacka kommun. Området
innehåller hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Här byggs radhus, kedjehus
och flerfamiljshus. Merparten av bostadskvarteren är färdigställda. Utbyggnad av
gator och annan infrastruktur pågår och beräknas vara klart under 2022–2023.
Försäljning av de tre verksamhetstomterna i västra delen av området pågår. En tomt
såldes år 2020.
Aranäs stadsdel
I sydöstra Kungsbacka fortsätter den nya stadsdelen växa fram med två nya områden
Aranäs 3 och 4. I Aranäs 3 planerar kommunen för exploatering av ytterligare mark
för bostadsändamål med ca 280 bostäder, parkeringshus och butikslokaler.
Detaljplanen innebär en utbyggnad av bostäder och centrumfunktioner i tre kvarter i
varierande höjder. Närmast järnvägen i öster har kommunen under 2021 färdigställt
ett parkeringshus, ett grönt stråk inklusive ett bullerskydd samt en återvinningsplats.
Bostäderna kan tidigast börja byggas hösten 2021.
I Aranäs 4 planerar kommunen för cirka 180 bostäder. Detaljplanen är klar och
markanvisning planeras till slutet av 2021 eller början av 2022.
Väster om ån
Väster om ån är det hittills största stadsomvandlingsprojektet i Kungsbacka. Centrala
staden kommer att byggas ut med bostäder, handel och kontor. Projektet omfattar ett
område från Alléskolan i söder till Kungsmässan i norr.
Inom kvarteret Valand ska det byggas cirka 300 bostäder varav hälften hyresrätter,
kontor och lokaler för handel. Under 2019 invigdes parkeringshuset. Projektering
och utbyggnad av gator, ledningar och övrig infrastruktur pågår. Under hösten 2019
påbörjades byggnation av kvarter 1 och under 2020 har även kvarter 7 börjat byggas.
Utbyggnaden av hela kvarteret Valand pågår preliminärt fram till år 2026.
Nästa etapp är kvarteret Ejdern. För området pågår arbete med ett planprogram som
beräknas bli godkänt första halvåret 2021. Projektet innehåller cirka 250 bostäder, ett
parkeringshus, en ny större förskola och lokaler för centrumverksamhet.
Detaljplanearbete startas efter avslutad markanvisning och försäljning av marken
sker efter detaljplanen antagits, vilket beräknas ske i slutet av 2023.
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Gjutaren och Liljan
Ytterligare ett område i anslutning till projekten Väster om ån är kvarteret Gjutaren
och Liljan. För området har ett planprogram godkänts i slutet av 2020 och arbetet
med detaljplan påbörjades i början av 2021. Projektet innehåller ca 250 bostäder och
en ny skola för cirka 500 barn (förskola + F-6). Kommunen äger Liljan 1 och 2 samt
Gjutaren 1. Gjutaren 2 ägs av Riksbyggen. I nuvarande förslag har Riksbyggen två
kvarter med flerbostadshus och kommunen ett kvarter med flerbostadshus, ett kvarter
med radhus och skolområdet. De två kvarteren som ägs av kommunen planeras att
markanvisas till en exploatör.
Anneberg centrum
Intill Annebergs pendelstation planeras det för ett nytt centrum som ska stärka
Anneberg som tätort. Området kommer att innehålla cirka 400 bostäder, vård- och
omsorgsboende, förskola, gruppbostad samt verksamhetslokaler. Kommunen är
markägare och Serneke Sverige AB har tilldelats markanvisning. Planområdet har
utvidgats med ytterligare ett område (före detta Snickerifabriken) som ägs av SW
Fastigheter KB och som avser att utveckla sina fastigheter med nya bostäder och
verksamhetslokaler.
Förnärvarande pågår arbete med att ta fram en detaljplan som är beräknad att vara
antagen i slutet av 2022. Det är dåliga geotekniska förhållanden inom planområdet
och kommunen kommer att få kostnader för anläggande av förstärkningsåtgärder.
Björkris etapp 2
Området ligger i direkt anslutning till Björkris etapp 1. Planområdet kommer att
innehålla cirka 800 bostäder med blandade upplåtelseformer samt förskola, skola och
en fullmåtts idrottshall. Nya cirkulationsplatser kommer att anläggas vid
Göteborgsvägen samt ett gång-och cykelstråk mellan Björkris etapp 2 och Hede
station. Detaljplan för området väster om Göteborgsvägen antogs i början av 2021.
Detaljplan för området öster om vägen dröjer ytterligare några år. Utbyggnad av
kommunal allmän plats och byggnader beräknas ske i etapper under en 10-årsperiod.
Marken ägs huvudsakligen av Trollängen Bostads AB, kommunen äger en mindre
del.
Sydöstra centrum
Planprogrammet för Sydöstra centrum godkändes av kommunstyrelsen i januari 2020
och innehåller 4 etapper. Detaljplan för etapp 1 och 2 har påbörjats under 2021.
Etapp 1 bedöms innehålla i storleksordningen 500–700 bostäder och förskola och
beräknas kunna antas under första halvan av 2022. Den största delen av etapp 1 ägs
av en Balder. Marken inom etapp 2 ägs huvudsakligen av kommunen. Inom etappen
pågår klarläggande av de övergripande förutsättningarna för en planläggning, då det
bland annat innefattar omlokalisering av Räddningstjänsten.
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Skårby 2:3
Inom fastigheten finns idag 52 lägenheter i flerbostadshus som tillhör Tempohus AB
och 25 lägenheter i modulhus som tillhör Serviceförvaltningen. Bostäderna är
uppförda på kommunens mark med stöd av arrende och tillfälliga bygglov.
Planarbete startade under 2020 i syfte att möjliggöra permanent bygglov för
flerbostadshusen och att planlägga för ett 40-tal villatomter för självbyggeri. Prognos
för byggstart är i början av 2023.

Verksamhetsområden
Duvehed
Duvehed är ett av kommunens verksamhetsområden där försäljning av
verksamhetsmark pågår. Området ligger i Fjärås stationssamhälle, bredvid järnvägen
med närhet till motorvägen. Detaljplanen är antagen och klar och kommunen äger all
mark i verksamhetsområdet. Under 2021 har kommunen färdigställt utbyggnad av
infrastrukturen för området och under 2021 kommer de första företagen också att
etablera sig.
Klovsten
I Klovsten planerar Kungsbacka kommun för ett nytt verksamhetsområde i
Kungsbacka stad. Detaljplanen kommer att möjliggöra för byggnation av lokaler för
verksamheter, industri med tillhörande kontorslokaler samt centrumändamål. Totalt
omfattar området cirka 22,5 hektar.
Planområdet är lokaliserat väst om Kungsbacka centrum och länkas samman med
staden via väg 158. Det finns goda förutsättningar för kollektivt resande till och från
verksamhetsområdet samt att det finns gång- och cykelstråk i anslutning till
området. Arbetet med detaljplan för etapp 1 väntas avslutas 2021.
Frillesås Rya
Frillesås-Rya är ett verksamhetsområde öster om Frillesås tätort. Det pågår arbete
med detaljplan för området som omfattar cirka 30 hektar. Detaljplanen kommer vara
inriktad på industriändamål med flexibla detaljplanebestämmelser för att kunna
etablera många olika verksamheter. Antagande är planerat till slutet av 2021 och
utbyggnad av infrastruktur är planerad till början av 2022.
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16 Tio år i sammandrag
Här får du en snabb överblick över kommunens ekonomiska
utveckling under tio år.
Skatt
Kommunal skattesats Kungsbacka procent
Invånare
Antal invånare 31 december

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

21,33

21,33

21,33

21,33

21,33

21,33

21,33

21,33

21,33

21,33

78 219

79 144

80 442

81 986

83 348

84 395

84 930

85 754

86 995

795

751

779

731

822

805

763

808

819

610

586

607

624

615

573

643

653

672

Inflyttning

3 703

3 812

3 685

4 179

4 552

4 277

4 066

4 198

4 656

Utflyttning

3 061

3 061

2 771

3 007

3 404

3 480

3 663

3 529

3 563

Folkökning

827

916

1 086

1 279

1 355

1 029

523

824

1 240

88 229
839
692
4 722
3 635
1 234

Resultat och volymer
Årets resultat, miljoner kronor
Årets resultat i andel av skatteintäkter och statsbidrag, procent

179
4,6

104
2,5

89
2,1

163
3,6

171
3,6

210
4,2

415
7,9

53
1

201
3,6

211
3,7

148
1 892

162
2 047

174
2 163

215
2 622

215
2 580

253
2 998

290
3 415

293
3 417

235
2 701

238
2 698

614
591
79
-56

239
189
58
-8

387
272
93
22

492
478
56
-42

744
688
70
-14

948
776
200
-28

829
723
134
-28

1 363
988
296
80

912
578
266
68

1 171
728
518
-75

4 673
59 743

4 739
59 878

5 104
63 449

5 538
67 548

6 215
74 567

7 053
83 567

7 859
92 535

9 106
106 187

9 531
109 558

10 224
115 880

26,5

28,3

28,0

28,8

28,4

31,5

33,3

30,2

31,0

30,9

Likviditet, miljoner kronor
Likviditet, kronor per invånare

243
3 107

128
1 617

183
2 275

160
1 952

194
2 328

156
1 848

381
4 486

678
7 906

677
7 782

683
7 741

Låneskuld, miljoner kronor
Låneskuld, kronor per invånare

600
7 671

450
5 686

550
6 837

650
7 928

950
11 398

1 350
15 996

1 561
18 380

2 664
31 066

2 904
33 381

3 404
38 581

1 796
22 961

1 754
22 162

1 710
21 258

1 701
20 747

1 673
20 072

1 689
20 015

1 747
20 570

1 758
20 501

1742
20 024

1 725
19 551

Borgensåtagande, miljoner kronor
2 412
2 615
2 738
2 892
3 059
3 283
3 412
3 412
3 412
Borgensåtagande, kronor per invånare
30 836
33 041
34 037
35 274
36 702
38 900
40 174
39 788
39 221
* Jämföresletalen för 2019 är justerade med anledning av övergång till RKR R2 under 2020. Åren dessförinnan bygger på tidigare gällande redovisningsprincip.

3 412
38 672

Födda
Döda

Pensionskostnader, miljoner kronor
Pensionskostnader, kronor per invånare
Nettoinvesteringar, miljoner kronor
– varav inom skattefinansierad verksamhet
– varav inom avgiftsfinansierad verksamhet
– varav inom exploateringsområden
Tillgångar, miljoner kronor
Tillgångar, kronor per invånare
Soliditet, procent

Pensionsskuld, miljoner kronor
Pensionsskuld, kronor per invånare
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-05
Diarienummer

KS 2021-00161

Uppföljning och prognos för kommunstyrelsen - April 2021
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos per den 30 april 2021
Sammanfattning av ärendet
Det prognosticerade resultatet för kommunstyrelsen ger ett förväntat överskott på 1,2 miljoner kronor.
För innevarande år är det huvudsakligen lägre kostnader för resor och utbildning då dessa mestadels
sker på distans, inget behov av löpande investeringar, avgiften till RSG samt mer intäkter för
detaljplaner som är grunden till överskotten.
Som motvikt har finns fått ett nytt avtal för kommunförsäkringen som resulterat i en högre
försäkringspremie samt fortsatt högre kostnader än budgeterat för mottagande av nyanlända. Möjlighet
finns att vid årets slut reglera eventuellt underskott avseende mottagande av nyanlända mot
resultatfonden för övriga verksamhetskostnader.
Arbetet på förvaltningen präglas fortsatt i stor utsträckning av den pågående pandemin.
Smittspridningen är fortsatt hög och vi lever alla med gällande restriktioner. Som en effekt av
pandemin har distansarbetet ökat markant, vilket i sin tur aktualiserat frågan om fortsatt arbete på
distans även då restriktionerna släpps. Arbete pågår med att ta fram ett gemensamt förhållningssätt för
Kungsbacka kommun i denna, inte helt okomplicerade fråga. Kungsbackas nya digitala översiktsplan
har varit ute på granskning och beräknas bli antagen av kommunfullmäktige till hösten.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-05
Kommunstyrelsens uppföljning och prognos april 2021, 2020-05-07
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret Ekonomi
Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör
1 (1)

Kommunledningskontoret
Malin Larsson
0300-83 42 65

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Kommunstyrelsen
Uppföljning och prognos april 2021

Kungsbacka kommun

1 Inledning
Sammanfattning
Arbetet på förvaltningen präglas fortsatt i stor utsträckning, likt föregående år, av den pågående pandemin.
Smittspridningen är fortsatt hög och vi lever alla med gällande restriktioner. Detta innebär att vi lägger mycket
tid på samverkan, information och dialog kring frågor kopplade till pandemin, såväl inom organisationen som
med övriga halländska kommuner, Region Halland samt Länsstyrelsen.
Som en effekt av pandemin har distansarbetet ökat markant, både hos oss på kommunstyrelsens förvaltning och i
organisationen som helhet. Detta har i sin tur aktualiserat frågan om fortsatt arbete på distans även då
restriktionerna släpps. Det pågår ett arbete med att ta fram ett gemensamt förhållningssätt för Kungsbacka
kommun i denna, inte helt okomplicerade fråga, innan sommaren. Vi ser dock att detta kommer att förändras
under de kommande åren, inte minst på grund av de tekniska förutsättningarna som utvecklas i snabb takt. En
fråga att ställa sig blir istället vilka typer av arbetsuppgifter som bäst lämpar sig att utföra på distans och när fysisk
närvaro är att föredra.
Kungsbackas nya digitala översiktsplan har varit ute på granskning och beräknas bli antagen av
kommunfullmäktige till hösten. Det pågår arbete med ett antal stora detaljplaner och några av dem är att vi
planlägger för en ny Hedeled, ett nytt verksamhetsområde Frillesås-Rya som vi beräknar antas under slutet av året
och Anneberg Centrum. Planprogrammet kvarteret Ejdern har varit ute på samråd och ska gå upp för beslut under
året. Programmet kommer att binda ihop centrala Kungsbacka och kvarteret Valand med stråk och bostäder, för
en social och trygg stad.
Det prognosticerade resultatet för kommunstyrelsen ger ett förväntat överskott på 1,2 miljoner kronor. För
innevarande år är det huvudsakligen lägre kostnader för resor och utbildning då dessa mestadels sker på distans,
inget behov av löpande investeringar, avgiften till RSG samt mer intäkter för detaljplaner som är grunden till
överskotten. Som motvikt har vi fått ett nytt avtal för kommunförsäkringen som resulterat i en högre
försäkringspremie samt fortsatt högre kostnader än budgeterat för mottagande av nyanlända. Möjlighet finns att
vid årets slut reglera eventuellt underskott avseende mottagande av nyanlända mot resultatfonden för övriga
verksamhetskostnader.
Nämndens kommentarer kring Coronaviruset, Covid-19
Förvaltningen har fortsatt en del insatser och åtgärder igång med anledning av den pågående pandemin.
Förvaltningen håller ihop arbetet med att ta fram de veckovisa lägesbilder som delges Länsstyrelsen. Vidare har
de månatliga pressträffarna med anledningen av pandemin fortsatt under våren.
Av den extra satsning på 10 miljoner kronor, som beslutades av kommunfullmäktige i december 2020 för att
minimera Coronapandemins effekter hos våra invånare, avsattes 500 tusen kronor för att stärka upp och stödja ett
näringsliv som drabbats hårt under pandemin. Vi stödjer besöksnäringen genom att stärka upp
Hemesterkampanjen, kommunikation kring Take away parkeringar i centrum samt bidra till skönt häng i centrum
genom portabla solstolar och kommunikationsinsatser kring det. Planen för kvarvarande medel av satsningen är
att förstärka synligheten av aktiviteter tillsammans med våra matproducenter och restauranger/caféer i centrum i
samband med skördetid samt förstärkta insatser i samband med Jul i Kungsbacka. Vi anpassar oss utefter
restriktioner och näringslivets behov och kan därför komma att justera insatserna över tid.
Med anledning av pandemin befarar stiftelsen Tjolöholm ett stort intäktsbortfall. Stiftelsen arbetar kontinuerligt
med att anpassa verksamheten utifrån de restriktioner som gäller och söker såväl kostnadsbesparande åtgärder
som nya intäktsmöjligheter. Om restriktionerna kvarstår en längre tid befaras stiftelsen ändå gå med underskott
under 2021, i synnerhet om stora intäktsbringande evenemang under hösten inte kan genomföras. Med anledning
av detta har stiftelsen inkommit med en begäran om en garanti på 7 miljoner kronor ifrån huvudmannen, tillika
Kungsbacka kommun. Ärendet behandlades av kommunfullmäktige i mars innevarande år.
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2 Ekonomi
2.1 Apriluppföljning drift
Drift (belopp tkr)
Jan-April
2020
Politik

JanApril
2021

Avvikelse
2020/2021

Helårsprognos
2021

Årsbudget
2021

Budgetavvikelse
2021

Bokslut
2020

-5 012

-5 097

-85

-9 344

-9 344

0

-8 861

-51 524

-43 979

7 545

-130 442

-130 242

-200

-142 577

Kommunstyrelsens
förvaltning
övergripande

-1 570

-3 472

-1 902

-14 916

-15 416

500

-4 823

Kommunledningskontoret

-22 692

-22 169

523

-70 823

-71 323

500

-65 095

-6 326

-9 355

-3 029

-34 667

-35 067

400

-19 987

-16 896

0

16 896

0

0

-52 538

-104 020

-84 072

19 948

-260 192

1 200

-293 881

Kommungemensamt

Samhällsbyggnadskontoret
Buss & färdtjänst
Årets resultat

-261 392

Sammanfattning
Det prognosticerade resultatet för kommunstyrelsen ger en positiv budgetavvikelse på 1,2 mkr. Nedan
kommenteras respektive delområde inom kommunstyrelsens förvaltning.
Politik
Ingen förväntad avvikelse under året.
Kommungemensamt -200 tkr
Avgiften till Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är 400 tkr lägre än budgeterat. Utöver denna kända avvikelse
förväntas även avräkningen vid bokslutet generera en återbetalning av betydande omfattning. (+400 tkr)
De kommungemensamma IT-systemen och -verktygen beräknas kosta något mer än den budgeterade nivån. (-100
tkr)
Mottagande av nyanlända finns med i kommunens ordinarie bostadsplanering men på grund av bostadsbristen
och för att kommunen ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt lag måste kommunen använda kommunala lokaler
till tillfälliga boenden. De kostnader som uppstår vid anpassningar och mellanskillnaden mellan lokalens kostnad
och den hyra som de nyanlända kan betala kan kommunen inte få statlig ersättning för vilket prognosticeras
generera ett budgetunderskott. (-500 tkr)
Kommunstyrelsens förvaltning övergripande +500 tkr
Förvaltningen har inga planerade investeringar under året och har därför ett överskott på kapitalkostnader. (+500
tkr)
Kommunledningskontoret +500 tkr
Vi väntar oss fortsatt lägre kostnader för utbildningar, konferenser, transporter och boende då vi mestadels deltar
digitalt på distans under pandemin och att många digitala utbildningar är kostnadsfria. (+730 tkr).
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Vi har fått ett nytt avtal för kommunförsäkringen vilket resulterat i att försäkringspremien höjts. (-230 tkr)
Samhällsbyggnadskontoret +400 tkr
Som ett resultat av ett fokus på detaljplaner så kommer det bli ett överskott för detaljplaneintäkter. (+170 tkr)
Behovet av konsultutredningar är inte så stort som budgeterats för vilket ytterligare ökar på det förväntade
överskottet. (+230 tkr)

2.2 Apriluppföljning investeringar
Investeringar (belopp tkr)
Bokslut
2020

Utfall JanApr 2021

Helårsprognos
2021

Årsbudget
2021

Avvikelse
2021

Löpande årliga investeringar
Utgifter

0

-620

620

Utgifter

0

-1 380

1 380

Netto

0

-2 000

2 000

Övriga investeringar

Kommentarer
Löpande investeringar, +0,6 mkr
Inga löpande investeringar är planerade under året. (+0,6 mkr)
Övriga investeringar, +1,4 mkr
Vi har en årlig budget på 1 miljon kronor för IT-investeringar. Om en upphandling kommer att utmynna i ett
investeringsbehov vet vi oftast inte förrän en upphandling är klar och tilldelad. För 2021 finns ännu inga kända
poster. (+1,0 mkr)
När det gäller skyltprojektet så ändrades inriktningen under 2019 ifrån nya ortsskyltar till att istället bli en
upprustning av befintlig skyltpark. Projektet har pausats under pandemin. (+0,4 mkr)

5

Kommunstyrelsen
Uppföljning och prognos april 2021

Kungsbacka kommun

3 Viten och rättstvister
Tvisten avser:

Rättsläge

Fastighetsärende

Huvudförhandling planerad
till 20–21 maj 2021

Tvistigt belopp
(tkr)
10 150

Hanterad
i
redovisni
ngen
Nej

10 150
Kommunen stämdes i februari 2020 vid Varbergs tingsrätt på skadestånd i ett fastighetsärende. Kommunens försäkringsbolag har angett
att ärendet omfattas av kommunens ansvarsförsäkring, vilket innebär att även om rätten dömer till kommunens nackdel bör de
ekonomiska konsekvenserna täckas av försäkringen.
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-05-04

§ 166
Dnr 2021-00422
Budget 2022 för Överförmyndare i samverkan
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kungsbacka kommun lämnar följande synpunkter på Överförmyndare i samverkans
samrådsunderlag till budget 2022: investeringsposten om 200 000 kronor ska
budgeteras som en investering, övrig äskad ram ska effektiviseras med 1procent.
Den ökade kostnaden inarbetas i kommunbudgeten 2022 då finansiering inte finns
inom ram.
Sammanfattning av ärendet
Enligt avtal med Överförmyndare i samverkan ska värdkommunen bereda
medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag om budgeten för
nästkommande år. För Kungsbacka kommun innebär det en avgift på 3 888 404
kronor under 2022.
Budgeten för 2021 ligger på 3 524 383 kronor vilket innebär en ökning på 10,3
procent. I kommunens budgetförslag för 2022 är posten budgeterad till 3 577 246 kr.
Höjningen av förslaget till budgeten mellan 2021 och 2022 är avsevärt högre än
kommunens indexuppräkning. Därtill borde kostnaderna för O365 ingå i posten för
OH-kostnader.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-14
Samrådsunderlag för budget 2022 för Överförmyndare i Samverkan
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att kommunstyrelsen lämnar följande
synpunkter på Överförmyndare i samverkans samrådsunderlag till budget 2022:
investeringsposten om 200 000 kronor ska budgeteras som en investering, övrig
äskad ram ska effektiviseras med 1 procent.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut,
kommunledningskontorets respektive eget yrkande.
Ordföranden (M) prövar först kommunledningskontorets förslag till beslut i
beslutssats 1 mot sitt eget yrkande och finner att arbetsutskott beslutar enligt
ordförandens (M) yrkande.
Ordförande (M) prövar därefter kommunledningskontorets förslag till beslut 2 och
finner att arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-20
Diarienummer

KS 2021-00422

Budget 2022 för Överförmyndare i samverkan

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kungsbacka kommun har inget att erinra mot samrådsunderlag till budget 2022 för Överförmyndare i
samverkan.
Den ökade kostnaden inarbetas i kommunbudgeten 2022 då finansiering inte finns inom ram.
Sammanfattning av ärendet
Enligt avtal med Överförmyndare i samverkan ska värdkommunen bereda medlemskommunerna
tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag om budgeten för nästkommande år. För Kungsbacka
kommun innebär det en avgift på 3 888 404 kronor under 2022. Budgeten för 2021 ligger på 3 524 383
kr vilket innebär en ökning på 10,3%. I kommunens budgetförslag för 2022 är posten budgeterad till
3 577 246 kr. Höjningen av förslaget till budgeten mellan 2021 och 2022 är avsevärt högre än
kommunens indexuppräkning. Därtill borde kostnaderna för O365 ingå i posten för OH-kostnader.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-14
Samrådsunderlag för budget 2022 för Överförmyndare i Samverkan
Beslutet skickas till
Överförmyndare i samverkan
Beskrivning av ärendet
Enligt avtal med Överförmyndare i Samverkan ska värdkommunen bereda medlemskommunerna
tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag om budgeten för nästkommande år. För Kungsbacka
kommun innebär det en avgift på 3 888 404 kronor under 2022.
Kostnadsfördelningen mellan medlemskommunerna sker utifrån invånarantal per den 31 december året
före budgetens fastställande. Kungsbackas del är 37 procent.
1 (2)
Kommunledningskontoret
Katarina Eiderbrant
0300-83 40 16

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Kostnaderna för avtalet sen 2018 och återbetalade belopp framgår av nedanstående tabell:
År

2018

2019

2020

2021

Budget 2022

Budget

3 387 395

3 493 214

3 491 290

3 524 383

3 888 404

305 620

203 818

Återbetalt
belopp
Avsatt i
Kungsbackas
budget

3 577 246

Värdkommunen ska senast den 30 juni fastställa budgeten för Överförmyndare i samverkan vilket
innebär att vi har möjlighet att lämna yttrande till Mölndal senast 1 juni.
Kostnadsökningen mellan den föreslagna budgeten 2022 och 2021 är 10,3%. Uppräkningen avser
beräknade kostnader inom följande områden:
-

Löneuppräkning 2,2 %
Upphandling nytt IT-system
Köp av tjänst DSO
Uppgradering O365 (Digitalt verktyg Office 365)
Ökade hyreskostnader + utökning 2 rum
Kontaktcenter

Beräknade OH-kostnader ingår i förslaget med 149 554 kr (4%). Detta avser nödvändig intern hjälp
såsom hantering av ekonomi, löner och HR.
Kommunens totala kostnad för verksamheten omfattar dessutom nettokostnader för arvoden till
ställföreträdare samt arvoden till Kungsbacka kommuns företrädare i den gemensamma nämnden.
Dessa kostnader berörs inte i detta sammanhang.
I kommunens budgetförslag för 2022 är posten budgeterad till 3 577 246 kr vilken motsvarar den
generella uppräkningen i kommunen på 1,5 %. Det innebär en differens mot ÖFS budgetförslag på
311 158 kr.
Vi kan konstatera att det är en relativt sett hög kostnadsuppräkning samtidigt kan vi också konstatera
att ÖFS är en väl fungerande verksamhet som tillgodoser Kungsbacka kommuns behov mycket väl.

Malin Aronsson
Kommundirektör

Anders Johansson
Biträdande kommundirektör

2020-03-30

Samrådsunderlag budget 2022
Kostnadsfördelningen sker utifrån kommunernas invånarantal per den 31 december året före
budgetens fastställande. Den procentuella kostnadsfördelningen för 2022 är samma som för
2021. Härryda står 2021 för 16 procent, Kungsbacka för 37 procent, Mölndal 30 procent och
Partille för 17 procent av den faktiska kostnaden.
Från och med 2019 har ÖFS tecknat avtal med Öckerö avseende tillhandahållande av
tjänstemannaorganisation för utförande av lagstadgad överförmyndarverksamhet. Intäkten för
detta är med i budgeten och 2022 års siffror är justerade från det som ÖFS debiterar Öckerö
2021. För 2022 är detta belopp uppräknat med 2,2 % vilket är det beloppet som lönerna i
budgeten är uppräknade med, se nedan.
Samrådsunderlaget innehåller kostnader som den gemensamma nämnden bär med sig och de
kostnader som avser den politiska verksamheten redovisas på en egen rad.
Löner är uppräknade med 2,2 procent.
Nödvändig intern hjälp (OH), så som ekonomi och ekonomiadministration, löneadministration, HR och kostnader för att verksamheten är en del av en central förvaltning,
uppgår till 4 procent av totalkostnaden för alla samverkande kommuner. Beräkningen har
tagits fram efter en jämförelse med andra verksamheter där en rimlighetsbedömning har gjorts
över kostnaderna.
Förändringar 2022 jämfört med 2021
Bortsett från uppräkningar och mindre justeringar på enskilda poster i budgeten redovisas
nedan de största enskilda förändringarna mot föregående år:
Under 2022 behöver det upphandlas ett nytt verksamhetssystem för enheten då gällande avtal
upphör hösten 2022. I samband med dett kommer det även att upphandlas ett system för
digitala årsräkningar som är kopplat till verksamhetssystemet. Detta är ett steg i
verksamhetens digitaliseringsarbete och möjliggör för ställföreträdare att skicka in sina
årsredovisningar digitalt.
Eftersom vi inte vet vilket system som kommer att vinna upphandlingen är det inte möjligt att
budgetera för en exakt kostnad. De prisuppgifter vi begärt in har haft ett snittpris runt 200 tkr i
uppstartskostnad och en ökad årlig kostnad på ca 40 tkr vilket vi har utgått från i förslaget.

Postadress:
Mölndals stad
431 82 MÖLNDAL

Besöksadress:
Stadshuset, Knarrhögsgatan 5
www.molndal.se

Telefon:
031-315 18 80

Fax:
031-315 18 89

2020-03-30

Detta är dock en mycket osäker post eftersom vi vet först runt sommaren 2022 vilket system
som vinner upphandlingen.
Under 2020 skrev ÖFS avtal med ett externt dataskyddsombud via Göteborgsregionen.
Genom att ha ett externt dataskyddsombud säkerställer vi en opartiskhet som vi inte kunde få
genom att t.ex. låta någon av medarbetarna i arbetsgruppen vara dataskyddsombud samt höjer
kvalitén och kunskapsnivån. Avtalet skrevs i slutet av 2020 varför det inte var med i budgeten
för 2021 utan då hanterades inom budgetramen men är nu inkluderat i förslaget.
Utöver detta ökar kostnaderna på grund av uppgradering till Office 365 samt att nytt avtal
behövt tecknas för rättsdatabas.
Hyran kommer för 2022 att öka något. Dels varierar hyran från år till år baserat på
renoveringar i stadshuset och dels kommer vi troligtvis kunna erbjudas ytterligare två rum
som vi efterfrågat länge då vi är trångbodda i rum där ventilationen inte klarar att man sitter
två personer.
Även Mölndals stads Kontaktcenter genererar en viss kostnad för ÖFS eftersom de tar emot
handlingar och hänvisar medborgare rätt. Denna kostnad är dock mycket osäker än så länge
eftersom de prisuppgifter vi fått baseras på omvärldsspaningar som gjorts gällande hur
mycket andra kommuner brukar avlasta överförmyndarverksamheter. I nuläget har vi valt att
inte involvera Kontaktcenter i vår verksamhet mer än att ta emot post och hänvisa till våra
öppettider och telefontider.
Budgeten är ett samrådsunderlag som ska ge övriga samverkande kommuner tillfälle att yttra
sig. Värdkommunen ska senast den 30 juni varje år fastställa ÖFS:s budget.

Postadress:
Mölndals stad
431 82 MÖLNDAL

Besöksadress:
Stadshuset, Knarrhögsgatan 5
www.molndal.se

Telefon:
031-315 18 80

Fax:
031-315 18 89

2020-03-30

Samrådsunderlag 2022
Debitering Öckerö
Gemensamma nämndkostnader
Lön och personalomkostnader

2021
-627 000

TOTALT
2022
-641 000

354 000

355 000

7 971 000

Partille Kungsbacka
17%
37%
-108 970
-237 170
60 350

8 402 000 1 428 340

131 350

Härryda
16%
-102 560

Mölndal
30%
-192 300

56 800

106 500

3 108 740 1 344 320 2 520 600

Administration

204 000

204 000

34 680

75 480

32 640

61 200

IT/Telefoni

532 000

798 000

135 660

295 260

127 680

239 400

Lokaler/Hyra

478 000

600 000

102 000

222 000

96 000

180 000

Övriga till verksamheten hörande
kostnader såsom komputv, fackliga
kost, kostnad för biträde avseende
upprättade budget redovisning
revision och annan nödvändig
intern* eller extern experthjälp

247 000

387 000

65 790

143 190

61 920

116 100

9 159 000 10 105 000 1 717 850
366 360
404 200
68 714
9 525 360 10 509 200 1 786 564

*OH
Totalt

3 738 850 1 616 800 3 031 500
149 554
64 672
121 260
3 888 404 1 681 472 3 152 760

Mölndals Stad den 30 mars 2021.

Sofia Alkvist
Enhetschef Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Mölndals stad
431 82 MÖLNDAL

Besöksadress:
Stadshuset, Knarrhögsgatan 5
www.molndal.se

Victor Larsson
Ekonom

Telefon:
031-315 18 80

Fax:
031-315 18 89

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-05-11

§ 195
Dnr 2021-00495
Omfördelning av budget i lokalplan Gällinge förskola
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för Gällinge förskola med 5 miljoner
kronor.
Kommunstyrelsen godkänner att finansiering sker genom att investeringsmedel
omfördelas från projekt 1404 Parkeringshus kvarter Aranäs.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tog 24 mars 2020 beslut om att starta upp Gällinge förskola enligt
lokalplan 2021-2025.
Den nya förskolelokalen, som ska inrymma verksamhet för 40 barn, ska placeras
inom samma fastighet som befintlig Gällinge förskola. Genom en lokallösning som
innebär att befintlig byggnad kompletteras med en tillbyggnad kan dessa byggnader
stödja den nya utökade förskoleverksamheten så att denna kan bedrivas på ett
kostnadseffektivt sätt.
I förstudien har flera olika alternativa lösningsförslag studerats för att möjliggöra en
ändamålsenlig tillbyggnad. Den lokallösning som bäst tar hänsyn till tomtens
förutsättningar, verksamhetens krav och kräver lägst investering innebär att en av
kommunen egenägda paviljonger används som en permanent lösning. Paviljongen
står idag vid Frillesås skolan, men till hösten behöver paviljongen avvecklas från sin
nuvarande lokalisering och inga andra användningsområden har identifierats än en
placering vid Gällinge förskola.
Förutom etablering av paviljongen innebär lokallösningen en utökning av
mottagningsköket som även får en ny placering, utökning av parkeringsplatser och
avfallsrum som också kräver en ny placering på tomten. Dessutom krävs utökning av
utemiljön för barnen och anpassning av paviljongen då denna tidigare har använts för
skolverksamhet. En länk mellan byggnader behöver också tillskapas för att uppnå en
god arbetsmiljö för barn och personal.
Ovanstående innebär att projektet Gällinge förskola behöver utökad
investeringsbudget med 5 miljoner kronor eftersom delar av åtgärderna inte hade
identifierats vid tidpunkten för upprättandet av budgeten.
Finansiering sker inom befintlig investeringsbudget och genom omfördelning av
budgetmedel från projekt 1404 Parkeringshus kvarter Aranäs lokalplan 2021–2025.
Ingen utökad upplåning krävs med denna förändring. Den förändrade hyreskostnaden
som följer av den utökade investeringen finansieras från samma projekt 1404
Parkeringshus kvarter Aranäs. Prognosen för projekt 1404 Parkeringshus kvarter
Aranäs som färdigställs i början av maj visar på ett överskott på flera miljoner vilket
möjliggör omfördelning av medel.
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i
beslutad Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. ”Investeringsbudget och
Justerare
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2021-05-11

hyresmedel för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen
kan justera mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som överstiger 15 miljoner
kronor ska beslutas av kommunstyrelsen”
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-21
Kommunstyrelsen 2020-03-24 § 66
Lokalplan 2021, plan 2022-2023
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
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2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-21
Diarienummer

KS 2021-00495

Omfördelning av budget i lokalplan Gällinge förskola

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för Gällinge förskola med 5 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen godkänner att finansiering sker genom att investeringsmedel omfördelas från
projekt 1404 Parkeringshus kvarter Aranäs.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tog 24 mars 2020 beslut om att starta upp Gällinge förskola enligt lokalplan 20212025.
Den nya förskolelokalen, som ska inrymma verksamhet för 40 barn, ska placeras inom samma
fastighet som befintlig Gällinge förskola. Genom en lokallösning som innebär att befintlig byggnad
kompletteras med en tillbyggnad kan dessa byggnader stödja den nya utökade förskoleverksamheten så
att denna kan bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.
I förstudien har flera olika alternativa lösningsförslag studerats för att möjliggöra en ändamålsenlig
tillbyggnad. Den lokallösning som bäst tar hänsyn till tomtens förutsättningar, verksamhetens krav och
kräver lägst investering innebär att en av kommunen egenägda paviljonger används som en permanent
lösning. Paviljongen står idag vid Frillesås skolan, men till hösten behöver paviljongen avvecklas från
sin nuvarande lokalisering och inga andra användningsområden har identifierats än en placering vid
Gällinge förskola.
Förutom etablering av paviljongen innebär lokallösningen en utökning av mottagningsköket som även
får en ny placering, utökning av parkeringsplatser och avfallsrum som också kräver en ny placering på
tomten. Dessutom krävs utökning av utemiljön för barnen och anpassning av paviljongen då denna
tidigare har använts för skolverksamhet. En länk mellan byggnader behöver också tillskapas för att
uppnå en god arbetsmiljö för barn och personal.
Ovanstående innebär att projektet Gällinge förskola behöver utökad investeringsbudget med 5 miljoner
kronor eftersom delar av åtgärderna inte hade identifierats vid tidpunkten för upprättandet av budgeten.
Finansiering sker inom befintlig investeringsbudget och genom omfördelning av budgetmedel från
projekt 1404 Parkeringshus kvarter Aranäs lokalplan 2021–2025. Ingen utökad upplåning krävs med
denna förändring. Den förändrade hyreskostnaden som följer av den utökade investeringen finansieras
1 (2)
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Maria Carlsson
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Besöksadress
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från samma projekt 1404 Parkeringshus kvarter Aranäs. Prognosen för projekt 1404 Parkeringshus
kvarter Aranäs som färdigställs i början av maj visar på ett överskott på flera miljoner vilket möjliggör
omfördelning av medel.
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i beslutad
Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. ”Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende
tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året.
Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av kommunstyrelsen”
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-04-21
Kommunstyrelsen 2020-03-24 § 66
Lokalplan 2021, plan 2022-2023
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: ekonomi, nämnden för Service

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

1 (1)

2020-03-24

§ 66
Dnr 2019-00942
Uppstart av projekt enligt lokalplan för Gällinge förskola
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Gällinge förskola.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2020 finns medel avsatta för byggnation av
förskola i Gällinge. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2021 i lokalplan för
perioden 2020–2024, löpnummer 221.
I den nya förskolebyggnaden planeras det för skolverksamhet för 40 barn, ett antal
som är avstämt och överenskommet med förvaltningen för Förskola & Grundskola.
Byggnaden ska placeras inom samma fastighet som befintlig Gällinge förskola är
lokaliserad och den nya byggnaden bör utgöra en tillbyggnad. Med tanke på den
snäva tidplanen behöver alternativa lösningar till nybyggnation undersökas i
förstudien.
Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen
och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som
överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-10, § 84
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-18
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Service, nämnden för Förskola & Grundskola,
Kommunledningskontoret: ekonomienheten

Justerare
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Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar kraftigt varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen.

Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i
olika lokaler. Dessutom förmedlar kommunen olika slags
boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad
på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, personer med funktionsnedsättning, nyanlända samt socialt
utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler
och boenden.
Kommunfullmäktige har antagit följande lokalpolicy:
Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla och
bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden.
Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de
kommande fem åren baserat på befolkningsprognoser och
lokalprognoser. Dessa behov sammanställs i en behovslista
som bearbetas vidare till en lokalplan som ska vara möjlig
att genomföra ekonomiskt, tidsmässigt och fysiskt. Lokalplanen utgör del av kommunens flerårsbudget.

Lokalbehov
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostadsoch lokalbehov för perioden 2021–2025. Nämndernas
beslutade behov bestod av en sammanfattning av lokalbehoven uttryckt i form av volymmått, till exempel antal
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven har
därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal framtagna av
Service avseende både investeringsutgifter samt driftskostnader. Lokalplanen har sedan beretts utifrån ett planerings- och genomförandeperspektiv samt med utgångspunkt i nedanstående politiska prioriteringar.
Lokalbehoven har prioriterats och omfördelats enligt den
så kallade fyrstegsmodellen vilket innebär:
1. Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig
kapacitet i befintliga lokaler
3. Bygga om- eller till befintliga lokaler
4. Bygga nya lokaler
Lokalbehoven har också kategoriserats i fallande ordning
utifrån om behoven avser:
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•
•
•
•
•

Besparingsmöjligheter, strukturomvandlingar
Volymutökning befintlig plats
Expansion nya områden
Icke lagstyrd verksamhet
Kvalitets-höjningar befintliga lokaler

Behoven har därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal
framtagna av Service avseende både investeringsutgifter
och driftkostnader.
Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden
budgeteras centralt och nämnden erhåller ram motsvarande 80 procent av hyran när lokalen är klar att tas i bruk.
Resterande 20 procent finansieras inom respektive nämnds
ram. Ramtilldelning utgår inte för verksamhetsanpassningar av lokaler.
Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boenden tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan
justera mellan olika lokalprojekt under året.
Byggprojekt i Lokalplanen får startas upp om de understiger 15 miljoner i investeringsbelopp. För projekt som
överstiger 15 miljoner kronor ska igångsättning beslutas av
kommunstyrelsen. Igångsättningsbeslut krävs även för de
hyresobjekt som ligger i lokalplanen.
I samband med kommunens investering i nya lokaler
avsätts 1 procent av byggutgiften till konstnärlig utsmyckning. Nämnden för Kultur & Fritid får ansvaret att upphandla och besluta om den konstnärliga utsmyckningen.
Ett särskilt belopp avsätts som kan fördelas olika mellan
de lokaler som byggs. Det innebär att det inte alltid blir
1 procent i konstnärlig utsmyckning per lokal utan det
kan variera mellan olika lokaler men det blir alltid max 1
procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna.
Vid investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm)
samt i de fall kommunen hyr in lokal från extern fastighetsägare får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i
varje enskilt projekt

LOKALPLAN

Lokalplan
Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen innefattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till
exempel antal boendeplatser eller antal elever. De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning
och utrustning av nya lokaler planeras under 2021 innebär investeringar på 603,7 miljoner kronor. Under 2022 planerar
vi investera 442,6 miljoner kronor i nya lokaler.
Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i tusen kronor
Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

603 708

442 630

416 150

228 400

149 917

Beräknade hyreskostnader samt kapitalkostnader för inventarier, nya lokaler och boenden, belopp i tusen kronor
Hyror

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

80 procent

48 631

22 378

19 890

16 740

22 875

20 procent
Varav:
KFT
FG
IF
VO
ÖVR

1 853

5 594

4 973

4 185

5 719

463
285
1 315
-210

144
801
285
3 581
783

373
1 227
227
1 807
1 339

1 689
887
607
288
714

1 471
1 468
606
1 459
715

50 484

27 972

24 863

20 925

28 594

100 procent

Till hyreskostnaderna tillkommer kostnader av engångskaraktär för exempelvis sanering, restvärden, paviljonghyror
och inredning. Beloppen ovan kan komma att förändras i de fall då kommunen erhåller ersättning för dold moms.

Fritidsanläggningar och kulturlokaler
Fritidsanläggningarna är kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter samt kulturlokaler.
Lokaltyp och beskrivning
128

Varlaskolans fullmåtts idrottshall

131

Inlag arenahall

136

Björkris fullmåtts idrottshall

137

Elektronen permanent och tillf. lösning

2021

2022

2023

2024

2025

x
x
x
x

Noter
128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans tillbyggnad.
131 Inlag arena
Arenahall med placering söder om Kungsbacka Sportcenter.
136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris skola.
137 Elektronen permanent och tillfällig lösning
Verksamheten i Elektronen behöver flyttas då området ska exploateras. Utredning pågår för att hitta en optimal lösning.
Kommunbudget 2021 och plan 2022–2023
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Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också för att
f ungera som skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad av förskolor uttrycks nedan i antalet barn.
Lokaltyp och beskrivning
221

Gällinge förskola

224 a

Gårdskulla förskola avveckling

224 b

Liljans förskola avveckling

226

Anneberg förskola

2021

2022

2023

-40
120

230

Björkris utbildningslokaler etapp 1

400

Trollelyckan förskola avveckling

-40

233

Frillesås förskola

234

Klockaregårdens förskola avveckling

231

Björkris utbildningslokaler etapp 2

306

Norra Bräckaskolan avetablering
Frillesåsskolan om- och nybyggnad
inklusive bibliotek

334

Frillesås paviljonger avveckling

324

Varlaskolan tillbyggnad

329

Toråsskolan tillf. paviljong avveckling

332

Björkrisskola paviljong avveckling

333

Åsaskolan matsal och klassrum

128

Varlaskolan fullmåtts idrottshall

136

Björkris fullmåtts idrottshall

Summa antal förskolebarn

2025

-40

232

310

2024

40

160
-160
400
-220
290
x
300
-100
-100
x
x
x
70

160

260

0

520

Noter
221 Gällinge förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Dessutom behöver förskolan täcka behovet av befintliga förskolebarn som idag använder skollokaler men på sikt ökar över
elevantalet och då behövs skollokalerna för skolverksamhet.
Åtgärder behöver göras i befintligt kök för att klara av ökad
kapacitet.
224 a Gårdskulla förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av
den tekniska livslängden har nått sitt mål.
224 b Liljans förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av
att tillfälligt bygglov.
226 Anneberg förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya
förskolelokaler måste därför byggas. Samordning sker med
projekt 807 Anneberg vård- och omsorgsboende.
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230 Björkris utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.
231 Björkris utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.
232 Trollelyckan förskola avveckling
Förskola i Frillesås avvecklas på grund av ej ändamålsenliga
lokaler samt att den tekniska livslängden har nått sitt mål.
233 Frillesås förskola
Ny förskola byggs för att ersätta Klockaregårdens paviljong
förskola.
234 Klockaregårdens förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Frillesås står färdig
306 Norra Bräckaskolan avetablering
I samband med driftsättning av nya Bräckaskolan kommer
de tillfälliga skollokalerna att avvecklas.

LOKALPLAN

310 Frillesåsskolan om- och nybyggnad inklusive bibliotek
I takt med att befolkningen i Frillesås ökar blir det allt mer
aktuellt att möta utvecklingen med utökning av och mer
ändamålsenliga skollokaler. Som en konsekvens av ny- och
ombyggnadsprojektet kommer befintliga tillfälliga lokaler
att kunna avvecklas.

332 Björkris skola paviljong avvecklas
I samband med ny skola kan en paviljong i Björkris lämnas.

324 Varlaskolan tillbyggnad
Om- och tillbyggnation av skola för att ersätta befintliga
specialsalar som nått sin tekniska livslängd och ta hand
om ökat elevantal inom de centrala delarna av Kungsbacka.
Samordning sker med projekt 128 Varlaskolan fullmåtts
idrottshall

334 Frillesåsskolans paviljonger avveckling
När ny skolbyggnad står färdig så avvecklas 4 st paviljonger.

329 Toråsskolan tillfälliga paviljong - avveckling
Paviljong måste ersättas på grund av att tillfälligt bygglov
upphör.

333 Åsaskolan matsal och klassrum
Behov att öka antalet platser i matsal och klassrum för att
skapa god arbetsmiljö för pedagoger och elever.

128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans
tillbyggnad.
136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris skola.

Foto: Ciprian Gorga,
Kungsbacka kommun
Kommunbudget 2021 och plan 2022–2023
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Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Gruppbostäder är boenden för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska funktionsnedsättningar. Gruppbostäderna består av ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt
personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser.
Servicebostäder är boenden för personer med mindre omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska
funktionsnedsättningar. Dessa bostäder kan med fördel tillskapas inom flerfamiljshus och behöver inte nödvändigtvis
ligga samlade utan kan spridas ut över flera trapphus. Normalt sett placeras 10 servicebostäder inom ett område med en
lokal för personalstöd i närheten. Kommunens behov av nya servicebostäder uttrycks nedan i form av antal lägenheter.
Utformning av boende med särskild service kan vara att man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6 st
gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 nyttjas som servicebostad.
Lokaltyp och beskrivning
405

BMSS LSS Vallda

413

Gruppbostad barn

414

BMSS Anneberg

2021

BMSS Kolla

14
10

504

Servicebostad Björkris

505

Särskild bostadsförmedling (SBF)
BMSS

509

BMSS

Summa boendeplatser och lägenheter

10
10

10

10

10

20
20
46

405 BMSS LSS Vallda
Behov av gruppbostäder eller servicelägenheter planeras in i
kommande område.
413 Gruppbostad barn
Gruppbostad för barn, 4 platser. Lokalisering krävs.
414 BMSS Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya
område.
415 Gruppbostad Kolla
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya
område.
502 Servicebostad Söderstaden
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd.
504 Servicebostad Björkris
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd

Kommunbudget 2021 och plan 2022–2023
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2025

12

Servicebostad Söderstaden

BMSS

2024

4

415

507

2023

12

502

508

2022

10

26

52

30

505 Särskild bostadsförmedling (SBF)
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala
och/eller medicinska skäl. Referensboende hyrs ut till kommuninvånare som har starkt behov av en bostad och inte på
egen hand har förmåga att lösa sin situation.
507 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att
man bygger 12 st bostäder som antingen kan nyttjas som 6
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12
nyttjas som servicebostad.
508 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att
man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas
som 6 st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att
alla 12 nyttjas som servicebostad.
509 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att
man bygger 12 st bostäder som antingen kan nyttjas som 6
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12
nyttjas som servicebostad.

LOKALPLAN

Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är boenden för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett vård- och omsorgsboende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen. Kommunens behov av nya vård- och
omsorgsboende uttrycks nedan i form av antal platser.
Lokaltyp och beskrivning
803

Björkris vård- och omsorgsboende

805

Ekhaga vård- och omsorgsboende

806

Särö vård- och omsorgsboende

807

Anneberg vård- och omsorgsboende

808

Bukärrsgården

809

Hemtjänstlokal

2021

2022

2023

2024

2025

120
-26

40

80
80
-48
x

Summa boendeplatser

80

Noter
803 Björkris vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 120 lägenheter i kommunen. Planeras för en hemtjänstlokal i boendet,
projekt 809.
805 Ekhaga vård- och omsorgsboende
Modernisering befintligt eller nybyggnad av boendet.
Avveckling av 26 lägenheter samt nybyggnation av 40 nya
lägenheter.

120

-74

80

40

806 Särö vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägenheter i Särö. I samband med nybyggnationen avvecklas
Bukärrsgårdens vård-och omsorgsboende i Särö.
807 Anneberg vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägenheter i kommunen.
808 Bukärrsgården
Planeras att avvecklas.

Övrigt
Lokaltyp och beskrivning

2021

2022

2023

2024

2025

x

x

x

x

x

x

x

x

1202

Tillfälliga lokaler

x

1404

Parkeringshus kvarter Aranäs

x

1405

Ersättningslokaler för tillfälliga bygglov

x

1406

Klovstens omlastningsstation

x

1408

Skyddsrum ersättning simhallen

x

1409

Administrativa lokaler etapp 1

x

1410

Engångskostnader

x

Noter
1202 Tillfälliga lokaler
Medel för tillfälliga lokaler eller enskilda lösningar på kort
sikt.

1406 Klovstens omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastningsstation ny plats, lokalisering pågår.
1408 Skyddsrum ersättning simhallen

1404 Parkeringshus kvarter Aranäs
Parkeringshus behöver byggas för att kunna utveckla
Söderstaden/Centrum med bland annat fler bostäder.

1409 Administrativa lokaler etapp 1
Avveckling delar av administrativa lokaler.

1405 Ersättningslokaler för lokaler med tillfälliga bygglov

1410 Engångskostnader
Kommunbudget 2021 och plan 2022–2023
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-05-11

§ 196
Dnr 2021-00496
Omfördelning av budget i lokalplan Frillesås förskola
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för Frillesås förskola med 8 miljoner
kronor.
Kommunstyrelsen godkänner att finansiering sker genom en omfördelning av
investeringsmedel från projekt 1202 Tillfälliga lokaler.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tog 25 augusti 2020 beslut om att starta upp Frillesås förskola
enligt lokalplan 2021-2025. Den nya förskolan planeras för 160 barn,
mottagningskök, utemiljö och parkering och förskolan ska lokaliseras till Bostället i
Frillesås.
Av kommunstyrelsens beslut framgår också att byggnaden ska iordningsställas
genom avrop från Sveriges Kommuner och Regioner och SKL Kommentus
Inköpscentrals ramavtal avseende förskolor. Ramavtalet omfattar byggnader i fyra
storlekar och i varje storlekskategori finns det sju leverantörer att välja mellan.
Ramavtalet omfattar avrop av byggnad och tillhörande grundläggningsarbeten ovan
mark, men i övrigt tillkommer arbeten för till exempel utemiljö, avfallsrum,
parkering och infart.
I samband med detaljplanearbetet och förstudien har av en leverantörerna utsetts som
potentiell leverantör baserat på utformning av byggnaden. En analys har genomförts
av de tekniska krav som leverantörens byggnad uppfyller med syftet att ta ställning
till förekommande avvikelser jämfört med kommunens normala kravnivå. Resultatet
från analysen visar på att merparten av avvikelserna behöver åtgärdas med hänsyn
till kommunens ordinarie rutiner för fastighetsförvaltning, lokalens funktionalitet
samt god och trygg arbetsmiljö för personal och barn.
Projektledningen har utifrån besked från utvald leverantör gjort en
kostnadsbedömning för hela projektet vilket omfattar byggnad och
tilläggsbeställning av tekniska krav, markarbeten, avfallsrum och utemiljö. Denna
kostnadsbedömning visar på att prognosen överstiger beslutad budget. Avrop från
ramavtalet behöver göras innan sommaren för att möjliggöra driftstart till
höstterminen 2023.
Ovanstående innebär att projektet Frillesås förskola behöver utökad
investeringsbudget med 8 miljoner kronor. Finansiering sker inom befintlig
investeringsbudget och genom omfördelning av budgetmedel från projekt 1202,
Tillfälliga lokaler från lokalplan 2020–2024. Ingen utökad upplåning krävs med
denna förändring. Den förändrade hyreskostnaden som följer av den utökade
investeringen finansieras från samma projekt.
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i
beslutad Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. ”Investeringsbudget och
hyresmedel för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2021-05-11

kan justera mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som överstiger 15 miljoner
kronor ska beslutas av kommunstyrelsen”
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-21
Lokalplan 2021, plan 2021–2022
Kommunstyrelsen 2020-08-25 § 166
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-21
Diarienummer

KS 2021-00496

Omfördelning av budget i lokalplan Frillesås förskola
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för Frillesås förskola med 8 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen godkänner att finansiering sker genom en omfördelning av investeringsmedel från
projekt 1202 Tillfälliga lokaler.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tog 25 augusti 2020 beslut om att starta upp Frillesås förskola enligt lokalplan 20212025. Den nya förskolan planeras för 160 barn, mottagningskök, utemiljö och parkering och förskolan
ska lokaliseras till Bostället i Frillesås.
Av kommunstyrelsens beslut framgår också att byggnaden ska iordningsställas genom avrop från
Sveriges Kommuner och Regioner och SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal avseende förskolor.
Ramavtalet omfattar byggnader i fyra storlekar och i varje storlekskategori finns det sju leverantörer
att välja mellan. Ramavtalet omfattar avrop av byggnad och tillhörande grundläggningsarbeten ovan
mark, men i övrigt tillkommer arbeten för till exempel utemiljö, avfallsrum, parkering och infart.
I samband med detaljplanearbetet och förstudien har av en leverantörerna utsetts som potentiell
leverantör baserat på utformning av byggnaden. En analys har genomförts av de tekniska krav som
leverantörens byggnad uppfyller med syftet att ta ställning till förekommande avvikelser jämfört med
kommunens normala kravnivå. Resultatet från analysen visar på att merparten av avvikelserna behöver
åtgärdas med hänsyn till kommunens ordinarie rutiner för fastighetsförvaltning, lokalens funktionalitet
samt god och trygg arbetsmiljö för personal och barn.
Projektledningen har utifrån besked från utvald leverantör gjort en kostnadsbedömning för hela
projektet vilket omfattar byggnad och tilläggsbeställning av tekniska krav, markarbeten, avfallsrum
och utemiljö. Denna kostnadsbedömning visar på att prognosen överstiger beslutad budget. Avrop från
ramavtalet behöver göras innan sommaren för att möjliggöra driftstart till höstterminen 2023.
Ovanstående innebär att projektet Frillesås förskola behöver utökad investeringsbudget med 8 miljoner
kronor. Finansiering sker inom befintlig investeringsbudget och genom omfördelning av budgetmedel
från projekt 1202, Tillfälliga lokaler från lokalplan 2020–2024. Ingen utökad upplåning krävs med
denna förändring. Den förändrade hyreskostnaden som följer av den utökade investeringen finansieras
från samma projekt.
1 (2)
Kungsbacka kommun
Maria Carlsson

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i beslutad
Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. ”Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende
tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året.
Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av kommunstyrelsen”
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-21
Lokalplan 2021, plan 2021–2022
Kommunstyrelsen 2020-08-25 § 166
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: ekonomi, nämnden för Service

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

LOKALPLAN

Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar kraftigt varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen.

Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i
olika lokaler. Dessutom förmedlar kommunen olika slags
boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad
på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, personer med funktionsnedsättning, nyanlända samt socialt
utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler
och boenden.
Kommunfullmäktige har antagit följande lokalpolicy:
Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla och
bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden.
Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de
kommande fem åren baserat på befolkningsprognoser och
lokalprognoser. Dessa behov sammanställs i en behovslista
som bearbetas vidare till en lokalplan som ska vara möjlig
att genomföra ekonomiskt, tidsmässigt och fysiskt. Lokalplanen utgör del av kommunens flerårsbudget.

Lokalbehov
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostadsoch lokalbehov för perioden 2021–2025. Nämndernas
beslutade behov bestod av en sammanfattning av lokalbehoven uttryckt i form av volymmått, till exempel antal
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven har
därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal framtagna av
Service avseende både investeringsutgifter samt driftskostnader. Lokalplanen har sedan beretts utifrån ett planerings- och genomförandeperspektiv samt med utgångspunkt i nedanstående politiska prioriteringar.
Lokalbehoven har prioriterats och omfördelats enligt den
så kallade fyrstegsmodellen vilket innebär:
1. Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig
kapacitet i befintliga lokaler
3. Bygga om- eller till befintliga lokaler
4. Bygga nya lokaler
Lokalbehoven har också kategoriserats i fallande ordning
utifrån om behoven avser:
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•
•
•
•
•

Besparingsmöjligheter, strukturomvandlingar
Volymutökning befintlig plats
Expansion nya områden
Icke lagstyrd verksamhet
Kvalitets-höjningar befintliga lokaler

Behoven har därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal
framtagna av Service avseende både investeringsutgifter
och driftkostnader.
Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden
budgeteras centralt och nämnden erhåller ram motsvarande 80 procent av hyran när lokalen är klar att tas i bruk.
Resterande 20 procent finansieras inom respektive nämnds
ram. Ramtilldelning utgår inte för verksamhetsanpassningar av lokaler.
Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boenden tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan
justera mellan olika lokalprojekt under året.
Byggprojekt i Lokalplanen får startas upp om de understiger 15 miljoner i investeringsbelopp. För projekt som
överstiger 15 miljoner kronor ska igångsättning beslutas av
kommunstyrelsen. Igångsättningsbeslut krävs även för de
hyresobjekt som ligger i lokalplanen.
I samband med kommunens investering i nya lokaler
avsätts 1 procent av byggutgiften till konstnärlig utsmyckning. Nämnden för Kultur & Fritid får ansvaret att upphandla och besluta om den konstnärliga utsmyckningen.
Ett särskilt belopp avsätts som kan fördelas olika mellan
de lokaler som byggs. Det innebär att det inte alltid blir
1 procent i konstnärlig utsmyckning per lokal utan det
kan variera mellan olika lokaler men det blir alltid max 1
procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna.
Vid investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm)
samt i de fall kommunen hyr in lokal från extern fastighetsägare får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i
varje enskilt projekt

LOKALPLAN

Lokalplan
Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen innefattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till
exempel antal boendeplatser eller antal elever. De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning
och utrustning av nya lokaler planeras under 2021 innebär investeringar på 603,7 miljoner kronor. Under 2022 planerar
vi investera 442,6 miljoner kronor i nya lokaler.
Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i tusen kronor
Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

603 708

442 630

416 150

228 400

149 917

Beräknade hyreskostnader samt kapitalkostnader för inventarier, nya lokaler och boenden, belopp i tusen kronor
Hyror

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

80 procent

48 631

22 378

19 890

16 740

22 875

20 procent
Varav:
KFT
FG
IF
VO
ÖVR

1 853

5 594

4 973

4 185

5 719

463
285
1 315
-210

144
801
285
3 581
783

373
1 227
227
1 807
1 339

1 689
887
607
288
714

1 471
1 468
606
1 459
715

50 484

27 972

24 863

20 925

28 594

100 procent

Till hyreskostnaderna tillkommer kostnader av engångskaraktär för exempelvis sanering, restvärden, paviljonghyror
och inredning. Beloppen ovan kan komma att förändras i de fall då kommunen erhåller ersättning för dold moms.

Fritidsanläggningar och kulturlokaler
Fritidsanläggningarna är kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter samt kulturlokaler.
Lokaltyp och beskrivning
128

Varlaskolans fullmåtts idrottshall

131

Inlag arenahall

136

Björkris fullmåtts idrottshall

137

Elektronen permanent och tillf. lösning

2021

2022

2023

2024

2025

x
x
x
x

Noter
128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans tillbyggnad.
131 Inlag arena
Arenahall med placering söder om Kungsbacka Sportcenter.
136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris skola.
137 Elektronen permanent och tillfällig lösning
Verksamheten i Elektronen behöver flyttas då området ska exploateras. Utredning pågår för att hitta en optimal lösning.
Kommunbudget 2021 och plan 2022–2023
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Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också för att
f ungera som skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad av förskolor uttrycks nedan i antalet barn.
Lokaltyp och beskrivning
221

Gällinge förskola

224 a

Gårdskulla förskola avveckling

224 b

Liljans förskola avveckling

226

Anneberg förskola

2021

2022

2023

-40
120

230

Björkris utbildningslokaler etapp 1

400

Trollelyckan förskola avveckling

-40

233

Frillesås förskola

234

Klockaregårdens förskola avveckling

231

Björkris utbildningslokaler etapp 2

306

Norra Bräckaskolan avetablering
Frillesåsskolan om- och nybyggnad
inklusive bibliotek

334

Frillesås paviljonger avveckling

324

Varlaskolan tillbyggnad

329

Toråsskolan tillf. paviljong avveckling

332

Björkrisskola paviljong avveckling

333

Åsaskolan matsal och klassrum

128

Varlaskolan fullmåtts idrottshall

136

Björkris fullmåtts idrottshall

Summa antal förskolebarn

2025

-40

232

310

2024

40

160
-160
400
-220
290
x
300
-100
-100
x
x
x
70

160

260

0

520

Noter
221 Gällinge förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Dessutom behöver förskolan täcka behovet av befintliga förskolebarn som idag använder skollokaler men på sikt ökar över
elevantalet och då behövs skollokalerna för skolverksamhet.
Åtgärder behöver göras i befintligt kök för att klara av ökad
kapacitet.
224 a Gårdskulla förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av
den tekniska livslängden har nått sitt mål.
224 b Liljans förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av
att tillfälligt bygglov.
226 Anneberg förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya
förskolelokaler måste därför byggas. Samordning sker med
projekt 807 Anneberg vård- och omsorgsboende.
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230 Björkris utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.
231 Björkris utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.
232 Trollelyckan förskola avveckling
Förskola i Frillesås avvecklas på grund av ej ändamålsenliga
lokaler samt att den tekniska livslängden har nått sitt mål.
233 Frillesås förskola
Ny förskola byggs för att ersätta Klockaregårdens paviljong
förskola.
234 Klockaregårdens förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Frillesås står färdig
306 Norra Bräckaskolan avetablering
I samband med driftsättning av nya Bräckaskolan kommer
de tillfälliga skollokalerna att avvecklas.

LOKALPLAN

310 Frillesåsskolan om- och nybyggnad inklusive bibliotek
I takt med att befolkningen i Frillesås ökar blir det allt mer
aktuellt att möta utvecklingen med utökning av och mer
ändamålsenliga skollokaler. Som en konsekvens av ny- och
ombyggnadsprojektet kommer befintliga tillfälliga lokaler
att kunna avvecklas.

332 Björkris skola paviljong avvecklas
I samband med ny skola kan en paviljong i Björkris lämnas.

324 Varlaskolan tillbyggnad
Om- och tillbyggnation av skola för att ersätta befintliga
specialsalar som nått sin tekniska livslängd och ta hand
om ökat elevantal inom de centrala delarna av Kungsbacka.
Samordning sker med projekt 128 Varlaskolan fullmåtts
idrottshall

334 Frillesåsskolans paviljonger avveckling
När ny skolbyggnad står färdig så avvecklas 4 st paviljonger.

329 Toråsskolan tillfälliga paviljong - avveckling
Paviljong måste ersättas på grund av att tillfälligt bygglov
upphör.

333 Åsaskolan matsal och klassrum
Behov att öka antalet platser i matsal och klassrum för att
skapa god arbetsmiljö för pedagoger och elever.

128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans
tillbyggnad.
136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris skola.

Foto: Ciprian Gorga,
Kungsbacka kommun
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LOKALPLAN

Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Gruppbostäder är boenden för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska funktionsnedsättningar. Gruppbostäderna består av ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt
personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser.
Servicebostäder är boenden för personer med mindre omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska
funktionsnedsättningar. Dessa bostäder kan med fördel tillskapas inom flerfamiljshus och behöver inte nödvändigtvis
ligga samlade utan kan spridas ut över flera trapphus. Normalt sett placeras 10 servicebostäder inom ett område med en
lokal för personalstöd i närheten. Kommunens behov av nya servicebostäder uttrycks nedan i form av antal lägenheter.
Utformning av boende med särskild service kan vara att man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6 st
gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 nyttjas som servicebostad.
Lokaltyp och beskrivning
405

BMSS LSS Vallda

413

Gruppbostad barn

414

BMSS Anneberg

2021

BMSS Kolla

14
10

504

Servicebostad Björkris

505

Särskild bostadsförmedling (SBF)
BMSS

509

BMSS

Summa boendeplatser och lägenheter

10
10

10

10

10

20
20
46

405 BMSS LSS Vallda
Behov av gruppbostäder eller servicelägenheter planeras in i
kommande område.
413 Gruppbostad barn
Gruppbostad för barn, 4 platser. Lokalisering krävs.
414 BMSS Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya
område.
415 Gruppbostad Kolla
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya
område.
502 Servicebostad Söderstaden
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd.
504 Servicebostad Björkris
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd

Kommunbudget 2021 och plan 2022–2023

10

12

Noter

48

2025

12

Servicebostad Söderstaden

BMSS

2024

4

415

507

2023

12

502

508

2022

10

26

52

30

505 Särskild bostadsförmedling (SBF)
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala
och/eller medicinska skäl. Referensboende hyrs ut till kommuninvånare som har starkt behov av en bostad och inte på
egen hand har förmåga att lösa sin situation.
507 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att
man bygger 12 st bostäder som antingen kan nyttjas som 6
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12
nyttjas som servicebostad.
508 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att
man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas
som 6 st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att
alla 12 nyttjas som servicebostad.
509 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att
man bygger 12 st bostäder som antingen kan nyttjas som 6
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12
nyttjas som servicebostad.

LOKALPLAN

Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är boenden för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett vård- och omsorgsboende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen. Kommunens behov av nya vård- och
omsorgsboende uttrycks nedan i form av antal platser.
Lokaltyp och beskrivning
803

Björkris vård- och omsorgsboende

805

Ekhaga vård- och omsorgsboende

806

Särö vård- och omsorgsboende

807

Anneberg vård- och omsorgsboende

808

Bukärrsgården

809

Hemtjänstlokal

2021

2022

2023

2024

2025

120
-26

40

80
80
-48
x

Summa boendeplatser

80

Noter
803 Björkris vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 120 lägenheter i kommunen. Planeras för en hemtjänstlokal i boendet,
projekt 809.
805 Ekhaga vård- och omsorgsboende
Modernisering befintligt eller nybyggnad av boendet.
Avveckling av 26 lägenheter samt nybyggnation av 40 nya
lägenheter.

120

-74

80

40

806 Särö vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägenheter i Särö. I samband med nybyggnationen avvecklas
Bukärrsgårdens vård-och omsorgsboende i Särö.
807 Anneberg vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägenheter i kommunen.
808 Bukärrsgården
Planeras att avvecklas.

Övrigt
Lokaltyp och beskrivning

2021

2022

2023

2024

2025

x

x

x

x

x

x

x

x

1202

Tillfälliga lokaler

x

1404

Parkeringshus kvarter Aranäs

x

1405

Ersättningslokaler för tillfälliga bygglov

x

1406

Klovstens omlastningsstation

x

1408

Skyddsrum ersättning simhallen

x

1409

Administrativa lokaler etapp 1

x

1410

Engångskostnader

x

Noter
1202 Tillfälliga lokaler
Medel för tillfälliga lokaler eller enskilda lösningar på kort
sikt.

1406 Klovstens omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastningsstation ny plats, lokalisering pågår.
1408 Skyddsrum ersättning simhallen

1404 Parkeringshus kvarter Aranäs
Parkeringshus behöver byggas för att kunna utveckla
Söderstaden/Centrum med bland annat fler bostäder.

1409 Administrativa lokaler etapp 1
Avveckling delar av administrativa lokaler.

1405 Ersättningslokaler för lokaler med tillfälliga bygglov

1410 Engångskostnader
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

1 (1)

2020-08-25

§ 166
Dnr 2020-00408
Godkännande av uppstart av projekt enligt lokalplan för Frillesås
förskola
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projektet Frillesås förskola.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2021 finns medel avsatta för nybyggnation av en
förskola i Frillesås. Projektet är beräknat att påbörjas under kvartal 3 2020, detta
parallellt med detaljplanearbetet. Projektet planeras vara färdigställt 2023 och ingår
lokalplanen för perioden 2021–2025, löpnummer 233.
Lokalbehovet omfattar lokaler för 160 barn inklusive kök, utemiljö och parkering.
Bakgrunden till lokalbehovet är att befintliga tillfälliga paviljonger (Klockaregårdens
förskola) har en hög lokalkostnad. Bedömningen är att nyetablering av permanenta
lokaler kommer sänka kostnaden.
Byggnaden kommer iordningställas genom avrop från Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) och SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal avseende förskolor.
I detta ramavtals standardpris ingår förskolebyggnad inklusive grund, och det är
primärt denna del som kommer avropas. Iordningställande av utemiljö,
förrådsbyggnad och parkering kan också komma att avropas. Men dessa delar ingår
inte i standardpriset. Projektet kommer välja lämpligaste tillvägagångssätt utifrån
ekonomiska och genomförbarmässiga aspekter.
För de projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska kommunstyrelsen lämna ett
godkännande av uppstart. Detta i enlighet den fastställda lokalplanen i
kommunbudget 2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-18, § 233
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-07-03
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Service, nämnden för Förskola & Grundskola,
Kommunledningskontoret: ekonomienheten

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-04-13

§ 147
Dnr 2021-00275
Konsekvensbedömning för tjänsten Mitt Arkiv
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner konsekvensbedömningen gällande
personuppgiftsbehandling i samband med tjänsten Mitt Arkiv i E-arkivet, daterad
2021-02-25.
Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att ta beslut med anledning av
konsekvensbedömning, enligt dataskyddsförordningen artikel 35 vid
personuppgiftsbehandling.
Delegationen införs i kommunstyrelsens delegeringsförteckning.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har ett e-arkiv där digitala handlingar bevaras och även kan
lämnas ut till allmänheten. Tjänsten Mitt Arkiv är en del i kommunens
digitaliseringssatsning och en service till invånarna som på ett enkelt sätt kan ta del
av information som berör dem själva.
I kommunens e-arkiv finns, via den nya tjänsten Mitt Arkiv, möjlighet att
tillgängliggöra handlingar som hör till en person. Mitt Arkiv innebär en behandling
av personuppgifter och därför genomförs en konsekvensbedömning, detta för att
belysa risker och för att lyfta fram åtgärder som kan genomföras för att dämpa dessa
risker.
Enligt artikel 35 i dataskyddsförordningen ska en konsekvensbedömning göras om
en behandling av personuppgifter sannolikt leder till hög risk för de registrerades frioch rättigheter. Konsekvensbedömningen ger förståelse för
personuppgiftsbehandlingens påverkan och är till hjälp när säkerhetsåtgärder ska
vidtas eller nya tekniska lösningar ska införas. Konsekvensbedömningen är ett
nödvändigt led i arbetet för att göra handlingar tillgängliga digitalt.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-08
Konsekvensbedömning Mitt Arkiv, 2021-02-25
Samråd med DSO, 2021-02-22
Konsekvensbedömning Mitt Arkiv, 2021-02-10
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-08
Diarienummer

KS 2021-00275

Godkännande av konsekvensbedömning för tjänsten Mitt Arkiv
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner konsekvensbedömningen gällande personuppgiftsbehandling i samband
med tjänsten Mitt Arkiv i E-arkivet, daterad 2021-02-25.
Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att ta beslut med anledning av
konsekvensbedömning, enligt dataskyddsförordningen artikel 35 vid personuppgiftsbehandling.
Delegationen införs i kommunstyrelsens delegeringsförteckning.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har ett e-arkiv där digitala handlingar bevaras och även kan lämnas ut till
allmänheten. Tjänsten Mitt Arkiv är en del i kommunens digitaliseringssatsning och en service till
invånarna som på ett enkelt sätt kan ta del av information som berör dem själva.
I kommunens e-arkiv finns, via den nya tjänsten Mitt Arkiv, möjlighet att tillgängliggöra handlingar
som hör till en person. Mitt Arkiv innebär en behandling av personuppgifter och därför genomförs en
konsekvensbedömning, detta för att belysa risker och för att lyfta fram åtgärder som kan genomföras
för att dämpa dessa risker.
Enligt artikel 35 i dataskyddsförordningen ska en konsekvensbedömning göras om en behandling av
personuppgifter sannolikt leder till hög risk för de registrerades fri- och rättigheter.
Konsekvensbedömningen ger förståelse för personuppgiftsbehandlingens påverkan och är till hjälp när
säkerhetsåtgärder ska vidtas eller nya tekniska lösningar ska införas. Konsekvensbedömningen är ett
nödvändigt led i arbetet för att göra handlingar tillgängliga digitalt.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-08
Konsekvensbedömning Mitt Arkiv, 2021-02-25
Samråd med DSO, 2021-02-22
Konsekvensbedömning Mitt Arkiv, 2021-02-10
Beslutet skickas till
Dataskyddsombudet
1 (2)
Kommunstyrelsens förvaltning
Johanna Forsberg

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beskrivning av ärendet
Mitt Arkiv (Archive access) är en ny funktion kopplad till kommunens e-arkiv där kommunen har
möjlighet att ge invånare enkel tillgång till personliga handlingar från e-arkivet. Invånare legitimerar
sig med personnummer och e-legitimation, och kan på så sätt få åtkomst till handlingarna som rör dem
själva. Behandlingen av personuppgifter görs för att underlätta för invånaren att kunna ta del av
information som rör dem. De handlingar som hör till en person, med ett personnummer, kan
tillgängliggöras i Mitt Arkiv. Denna information finns redan i kommunens e-arkiv, men går inte att
söka i för invånare i dag.
Mitt Arkiv innebär ingen insamling av information, utan ett tillgängliggörande och publicering av
befintliga handlingar i e-arkivet. Vid införandet av Mitt Arkiv kommer Kungsbacka kommun att
tillgängliggöra slutbetyg från gymnasiet, som innehåller uppgifter av mer harmlös karaktär. Efterhand
är planen att kunna utöka tjänsten och fylla på med andra typer av handlingar, exempelvis
personalhandlingar. Vid varje dialog om tillgängliggörande av nya handlingstyper i Mitt Arkiv ska en
ny konsekvensbedömning ske, om tillgängliggörandet innebär en behandling av känsliga
personuppgifter.
Mitt Arkiv möjliggör också att handlingar med sekretess tillgängliggörs, exempelvis
elevhälsovårdsjournaler. Då handlingarna kan innehålla känslig information som inte är känd för den
enskilde sedan tidigare är kommunledningskontorets bedömning vid denna tidpunkt att
elevhälsovårdsjournaler inte bör tillgängliggöras i sin helhet via inloggning i Mitt Arkiv.
Sekretessprövning ska alltid ske innan ett utlämnande.
Att informera om att en handling finns i kommunens e-arkiv, utan att publicera själva handlingen,
skulle dock vara en service till invånare och underlätta för den enskilde. Möjligheten att tillgängliggöra
endast metadata om en handling bör därför utredas vidare.
Vidare lämnas förslag om att delegera till kommundirektören att fatta beslut med anledning av
kommande konsekvensbedömningar (DPIA) enligt dataskyddsförordningens artikel 35 vid
personuppgiftsbehandlingar. Delegeringen innefattar beslut att begära förhandssamråd med
Integritetsskyddsmyndigheten om riskerna för personuppgiftsbehandlingen inte kan elimineras eller
minskas.
Om en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess art,
omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter
och friheter ska den personuppgiftsansvarige före behandlingen utföra en bedömning av den planerade
behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter. Om den aktuella behandlingen är
förknippad med omfattande risker eller osäkerheter ska det alltid övervägas att lyfta beslutet om
behandlingen till den personuppgiftsansvariges högsta beslutande organ.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

Konsekvensbedömning
Mitt Arkiv (Archive access)1
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Konsekvensbedömning
Bedömning av risk och konsekvens i samband med personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen
35 art.2
Personuppgiftsansvarig nämnd
Varje nämnd eller styrelse är personuppgiftsansvarig för sin information. Inledningsvis tillgängliggörs
skolbetyg där Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. När ytterligare handlingstyper tillgängliggörs är
det respektive nämnd eller styrelse som är personuppgiftsansvarig.
Behandlingens namn
Tillgängliggöra handlingar i tjänsten Mitt Arkiv.
Syfte med behandlingen
Ge invånare enkel tillgång till personliga handlingar, i e-arkivet.
Behandlingens berättigande
Att lämna ut allmänna handlingar baseras på rättslig förpliktelse genom tryckfrihetsförordningen 2 kap. 1§
(SFS 1949:105) och arkivlagen 3§ (SFS 1990:782). Den behandling av personuppgifter som det medför att
tillgängliggöra handlingarna digitalt bottnar i den rättsliga förpliktelsen att lämna ut handlingar och
berättigas utöver det genom att öka servicen till invånarna baserat på allmänt intresse. Detta bygger främst på
förvaltningslagen 6 § (SFS 2017:900), som innebär att en myndighet ska se till att kontakterna med enskilda
blir smidiga och enkla och även lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina
intressen, och offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 1 § (SFS 2009:400) som fastställer att en myndighet
ska se till att rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen säkerställs och att
allmänna handlingar kan lämnas ut skyndsamt. En myndighet bör också ge den enskilde goda möjligheter att
söka allmänna handlingar.
Det finns även stöd vad gäller digital tillgång till journalhandlingar i patientdatalagen 5 kap. 5 § (2008:355)
som innebär att vårdgivare får medge en enskild direktåtkomst till sådana uppgifter om den enskilde själv
som får lämnas ut till honom eller henne.
Kontaktperson för behandlingen
Johanna Forsberg, utvecklare informationsförvaltning KLK Kansli
Dataskyddskontakt
Eva Holmberg, KLK Kansli
Dataskyddsombud
Karin Malmsten, KLK Kansli, dataskyddsombud@kungsbacka.se
Personuppgiftsbiträde
Ida Infront AB (leverantör Iipax archive)
Datum för konsekvensanalys
2021-02-25
Tidigare genomförd eller ny konsekvensbedömning
Mitt Arkiv är en ny funktion och det har därför inte genomförts någon tidigare konsekvensbedömning.
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Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679
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Bakgrundsbedömning
I tabellen nedan framgår ett antal kriterier. De fungerar som stöd för att avgöra behovet av en särskild
konsekvensbedömning för den tilltänkta behandlingen. Sannolikheten för att behandlingen medför en hög
risk för de registrerades fri- och rättigheter ökar ju fler kriterier som uppfylls. En hög risk innebär också ett
ökat behov av en konsekvensbedömning.
Kriterier

Ja

Nej

Personuppgiftsbehandlingen innebär utvärdering eller poängtilldelning, inklusive profilering och
förutsägelse av beteende.

☐

☒

Personuppgiftsbehandlingen innebär automatiserat beslutsfattande med juridisk, ekonomisk eller
annan betydande effekt för den registrerade.

☐

☒

Personuppgiftsbehandlingen innebär att systematisk övervakning används för att observera, övervaka
eller kontrollera den registrerade.

☐

☒

Behandling av känsliga personuppgifter eller extra skyddsvärd information

☒

☐

Personuppgiftsbehandlingen sker i stor skala avseende antalet berörda personer i registret, volymen av
data som behandlas, varaktighet för behandlingsaktiviteten och/eller den geografiska omfattningen av
behandlingsaktiviteten.

☒

☐

Det förekommer uppgifter om utsatta personer i registret.

☐

☒

☐

☒

☐

☒

Kommentar: känsliga eller extra skyddsvärda uppgifter som kan komma att behandlas är personnummer,
löneuppgifter, värderande uppgifter, uppgifter om hälsa, information som rör någons privata sfär.

Kommentar: Begreppet utsatta personer inbegriper barn. E-arkivet innehåller information från
skolhälsovården, men handlingarna arkiveras först när personen är 25 år fyllda. Idag förekommer det inga
personer med skyddad identitet i e-arkivet.
Personuppgiftsbehandlingen sker med hjälp av innovativ användning eller tillämpning av tekniska eller
organisatoriska lösningar.
Kommentar: Funktionaliteten i Mitt Arkiv är ny, men den tekniska lösningen är inloggning med elegitimation vilket är väl använt sedan länge av exempelvis Skatteverket och 1177 (journaler).
Dataöverföring sker till länder utanför EU/EES (tredjeland).

Underlag för analys
Behandlingens art
Mitt Arkiv (Archive access) är en webbsida tillhörande kommunens e-arkiv, Iipax Archive, från Ida Infront.
I Mitt Arkiv publiceras handlingar från e-arkivet. I e-arkivet finns Kungsbacka kommuns digitala handlingar,
exempelvis slutbetyg, elevhälsodokumentation, ärenden från kommunens diarium, personalhandlingar med
mera. De handlingar som hör till en person, med ett personnummer, kan tillgängliggöras i Mitt Arkiv för en
eller flera invånare genom att, i e-arkivets klient, ange invånarens personnummer på arkivobjektet. I de fall
en förvaltare eller god man är förordnad, kan även dennes personnummer kopplas till handlingarna för att
göra dem tillgängliga för även god man/förvaltare.
För att läsa handlingar i Mitt Arkiv identifierar sig invånare med personnummer och e-legitimation, och kan
på så sätt få åtkomst till handlingarna som hör till personen.



Den information som tillgängliggörs i Mitt Arkiv rör invånare.
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Uppgifter såsom namn, personnummer, telefonnummer, löneuppgifter, hälsouppgifter,
kontaktuppgifter kan förekomma i Mitt Arkiv. I Mitt Arkiv kan känsliga och extra skyddsvärda
uppgifter tillgängliggöras. Det är endast personen som handlingen rör som har tillgång till den och
uppgifterna är till största del sådan information som personen redan har vetskap om.
Handlingarna som bevaras i kommunens e-arkiv och tillgängliggörs i Mitt Arkiv rör en person och är
till större del handlingar som ska bevaras för all framtid. Så länge som kommunen använder Mitt
Arkiv och väljer att publicera handlingen kommer behandlingen att finnas.
Behandlingen är systematisk, strukturerad, förutsägbar och långvarig.

Mitt Arkiv innebär ingen insamling av information, utan ett tillgängliggörande och publicering av befintliga
handlingar i e-arkivet.

Användare av uppgifterna
Användarna av Mitt Arkiv är invånare som har eller har haft en anknytning till Kungsbacka kommun
exempelvis som elev, anställd eller kommuninvånare.

Informationssäkerhet
Då Mitt Arkiv är en helt ny funktion har inga personuppgiftsincidenter inträffat.
Handlingarna som tillgängliggörs i Mitt Arkiv förvaras i kommunens e-arkiv. E-arkivet består av ett
slutarkiv, där alla handlingar bevaras, och ett mellanarkiv där det förekommer både handlingar som ska
överföras till slutarkivet för bevarande och handlingar som gallras efter en tid. Handlingarna i Mitt Arkiv kan
finnas i både mellanarkivet och slutarkivet. Informationen lagras på servrar placerade i Kungsbacka
kommun.
Ingen tredjelandsöverföring förekommer. Den senaste informationsklassningen för e-arkivet genomfördes i
mars 2019. Vid informationsklassningen framkom att kravet på tillgänglighet är särskilt stor under
kontorstid, klockan 8-17. Under kontorstid måste medarbetare kunna söka och lämna ut handlingar. För Mitt
Arkiv kan det inte finnas samma krav på tillgänglighet då det endast är en service till invånarna. I
informationsklassningen framkom även att det finns hög nivå på krav för maximal avbrottstid och
tillgänglighetstid vilket inte heller kan jämföras med de krav som vi kan ställa på Mitt Arkiv. För e-arkivet
finns det krav på daglig backup. Samtliga av dessa krav har projektgruppen vid upphandlingen av e-arkivet
beaktat i kravställan.

Behandlingens tekniska och organisatoriska kontext
Tekniska skyddsåtgärder
För att få åtkomst till handlingar i Mitt Arkiv krävs inloggning med e-legitimation. Kommunen har vidtagit
de säkerhetsåtgärder som finns tillgängliga. Kungsbacka kommun har vid upphandlingen av e-arkivet ställt
krav utifrån informationssäkerhet. Leverantören ska bland annat skyndsamt hantera
informationssäkerhetsincidenter och omedelbart åtgärda eventuella brister. E-legitimation bedöms som en
säker autentiseringsmetod.
De handlingar som publiceras i Mitt Arkiv har utöver den generella konfigurationen i klienten en egen
konfiguration anpassad för Mitt Arkiv. I konfigurationen för Mitt Arkiv finns inställningar för de arkivobjekt
och handlingar som publiceras i Mitt Arkiv. Dessa inställningar innebär bland annat att Kungsbacka
kommun kan styra vilken sekretessnivå som publiceras och vilka arkivobjekt som är tillgängliga.

Konsekvensbedömning
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Vilka arkivobjekt och handlingar som publiceras i Mitt Arkiv dokumenteras av förvaltningsorganisationen i
samarbetsrummet Digitalt bevarande. Dokumentationen innehåller inga personuppgifter utan endast vilken
objekttyp, för vilken process och vilka inställningar som ska gälla för handlingarna och publiceringen.

Organisatoriska skyddsåtgärder
Idag har 17 medarbetare behörighet till e-arkivets klient, utifrån sin roll som arkivredogörare eller anställd
vid kommunarkivet. Samtliga medarbetare kan söka efter handlingar i den externa arkivwebben vilken också
finns tillgänglig för invånare. I den externa arkivwebben publiceras inga handlingar med sekretess eller extra
skyddsvärda personuppgifter. Det finns även en intern arkivwebb men den har inte alla medarbetare
behörighet till. I den interna arkivwebben finns möjlighet att tillgängliggöra handlingar med sekretess och
extra skyddsvärda personuppgifter men det finns tydligt uppsatta regler och behörigheter för denna åtkomst.
Kommunens medarbetare kommer inte åt handlingar via Mitt Arkiv. Om medarbetare behöver komma åt
handlingarna som tillgängliggörs i Mitt Arkiv för att kunna utföra sitt arbete hänvisas de till att söka i
klienten och då är det de ordinarie behörighetsrutinerna som gäller för åtkomst.
Kommunen genomför granskningar av e-arkivets loggar, en skyddsåtgärd som både verkar i förebyggande
syfte och som kan användas för att upptäcka obehörig åtkomst till information. Granskningen av loggar
genomförs endast för sökningar i klienten och den interna arkivwebben. Mitt Arkiv vänder sig till invånare
vars aktivitet inte loggas och inga personnummer sparas.

Övrigt
Mitt Arkiv är en ny funktionalitet och det finns därför ingen tidigare konsekvensbedömning att utgå ifrån.
Kungsbacka kommun är Ida Infronts första kund som börjar använda Mitt Arkiv för att tillgängliggöra
handlingar för invånare. Liknande funktioner, där invånare kan logga in med e-legitimation och läsa
handlingar som rör dem själva, finns redan idag hos bland annat Skatteverket, Apoteket och 1177 (för
tillgång till journaler). Örebro kommun har en liknande lösning3, där de tillgängliggör betyg genom
inloggning med e-legitimation. Örebro kommun gjorde ingen utförlig konsekvensbedömning innan
införandet med hänvisning till att det endast är tänkt att åtkomst ska ske för personen själv via BankID.
Örebro kommun har också tänkt tillgängliggöra ytterligare handlingstyper som är knutna till personnummer,
såsom personalhandlingar och elevhälsovårdsjournaler.
Vid införandet av Mitt Arkiv kommer Kungsbacka kommun att tillgängliggöra slutbetyg, som innehåller
uppgifter av mer harmlös karaktär. Efterhand är planen att utöka tjänsten och fylla på med andra typer av
handlingar, exempelvis personalhandlingar. Inför varje införande av nya handlingstyper övervakas systemet
för att se till att säkerheten är bibehållen.
Vid varje dialog om tillgängliggörande av nya handlingstyper i Mitt Arkiv ska utredning ske.

Sekretesshandlingar
Mitt Arkiv möjliggör också att handlingar med sekretess tillgängliggörs, exempelvis
elevhälsovårdsjournaler. Då handlingarna kan innehålla känslig information som inte är känd för den
enskilde sedan innan bedömer Kungsbacka kommun att denna typ av handlingar inte bör tillgängliggöras i
sin helhet via inloggning i Mitt Arkiv, i nuläget. Sekretessprövning ska ske innan ett utlämnande.
Möjlighet att endast tillgängliggöra metadata via Mitt Arkiv, och på så vis tillgängliggöra information om att
handlingar finns, bör utredas vidare. Att tillgängliggöra information om att en handling finns i kommunens earkiv skulle vara en service till invånare och underlätta för den enskilde i eftersökning av handlingar som kan
omfattas av sekretess.
3

Örebro kommun använder Formpipes Long Term Archive med en e-tjänstmodul utvecklad i Abou
Konsekvensbedömning

6

Risker
Obehörig åtkomst
Mitt Arkiv tillhör kommunens e-arkiv, dit endast ett fåtal medarbetare i kommunen har
inloggningsbehörighet för att kunna sköta sitt arbete. Obehöriga skulle kunna komma över en medarbetares
inloggningsuppgifter eller en invånares e-legitimation och på så sätt få tillgång till handlingarna. Även en
risk för missbruk av en medarbetares egna behörigheter finns. Medarbetare har dock ingen möjlighet att
komma åt en annan invånares handlingar i Mitt Arkiv, utan har eventuellt behörighet till e-arkivets klient.

Obehörig ändring
I tjänsten Mitt Arkiv finns ingen funktion för att ändra eller radera uppgifter. Endast ändringar i e-arkivet är
möjliga.

Förlust av uppgifter
Handlingarna i Mitt Arkiv lagras i e-arkivets databas och därmed är det en liten om inte obefintlig risk för
informationsförlust. Mitt Arkiv är en webbsida som tillhör e-arkivet. I Mitt Arkiv finns ingen funktion där
invånaren kan ta bort information och därmed inte heller någon risk för informationsförlust.
Informationen skulle kunna vara tillfälligt otillgänglig vid exempelvis avbrott, men e-arkivet är kravställt
utifrån en viss servicenivå vilken framgår i avtalet.

Konsekvensbedömning
Behandlingen av personuppgifter görs för att underlätta för invånaren att kunna ta del av information som rör
dem. Denna information finns redan i kommunens e-arkiv, men går inte att söka i för invånare idag. Tjänsten
Mitt Arkiv är en del i kommunens digitaliseringssatsning och en service till invånarna att på ett enkelt sätt
kunna ta del av information som berör dem själva.
Risker som kan förknippas med behandlingen är framförallt tekniska risker förknippade med e-arkivet. Det
finns också risker kopplade till den mänskliga faktorn, i fall den enskilde inte hanterat sin e-legitimation som
en värdehandling.

Konsekvenser för behandling
Mitt Arkiv innebär ingen insamling av information, utan ett tillgängliggörande av befintliga handlingar i earkivet. För att få tillgång till handlingar i Mitt Arkiv krävs inloggning med e-legitimation. Integriteten
skyddas av de tekniska lösningarna i e-arkivet.
Konsekvenser för behandlingsvillkor:


Autentisering – genom inloggning med e-legitimation



Rutiner och tydlig information om säkerhet till systemets användare – information på Mitt Arkivs
startsida om säker utloggning. Även information om e-legitimation och hur detta säkerställer att inga
obehöriga får tillgång till den enskildes handlingar och information.



Stöd för säkerhetskopiering finns utifrån e-arkivets klient, där backup görs kontinuerligt.



Öppen redovisning av personuppgifternas syfte och behandling – förklarande text på webbsidan om
Mitt Arkiv, vilka handlingar som finns tillgängliga, och vem som kan se uppgifterna (endast den
enskilde).
Konsekvensbedömning
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Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard – Det förs inga loggar över användandet av Mitt
Arkiv (inga personuppgifter)



Leverantören, som Personuppgiftsbiträde, presenterar i personuppgiftsbiträdesavtalet för e-arkivet
vilka åtgärder som vidtagits för att skydda uppgifterna.

Konsekvenser för avtal
Mitt Arkiv är en funktion som kravställts vid upphandlingen av e-arkivet och ingår i avtalet för kommunens
e-arkiv.

Konsekvenser
I tabellen nedan specificeras möjliga nivåer för konsekvens.
Konsekvens

Förklaring

1

Försumbar: Den registrerade har inga svårigheter att utöva sina fri- och rättigheter. Ingen eller endast
försumbar ekonomisk eller social påverkan.

2

Måttlig: Den registrerades fri- och rättigheter kan inte garanteras. Den registrerade kan uppleva lindriga
besvär men endast måttlig ekonomisk eller social påverkan.

3

Betydande: Den registrerades fri- och rättigheter kränks. Ekonomisk eller social påverkan för den
registrerade. Kan också vara en situation där synnerligen många personers uppgifter inom
konsekvensnivå 2 sprids.

4

Allvarlig: Skapar stora besvär för den registrerade genom exempelvis diskriminering, identitetsstöld eller
identitetsbedrägeri, stor ekonomisk förlust, skadat anseende eller annan betydande ekonomiskt eller
social nackdel. Kan även innebära fara för liv och hälsa.

Sannolikhet
I tabellen nedan specificeras möjliga nivåer för sannolikhet.
Sannolikhet

Beskrivning

Frekvens

1

Skadan har inte inträffat eller sker mycket sällan. Ytterst liten
sannolikhet att skadan kommer att inträffa under behandlingens livstid.

Mer sällan än vart 10:e år

2

Skadan kommer sannolikt att inträffa någon gång.

Mellan vart 10:e och varje år.

3

Skadan kan inträffa regelbundet.
Sannolikt att skadan kommer att inträffa.

En gång per år.

4

Skadan kan inträffa ofta.

Flera gånger per år.

Konsekvensbedömning
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Risker
I tabellen nedan redogörs för risker samt bedömd konsekvens och sannolikhet.
Risk

Konsekvens

Sannolikhet

Obehörig användare kommer över enskilds
inloggningsuppgifter och kan logga in med
e-legitimation.

4. Allvarlig. Kan skapa stora besvär
för den registrerade.

2. Kommer sannolikt att inträffa
någon gång.

Invånaren kan logga in med enbart
personnummer utan autentisering med elegitimation.

3. Betydande. Kan innebära att
information röjs till obehöriga.

1. Inträffar mycket sällan.

Handlingar är otillgängliga för invånaren.

1. Försumbar. Kan vara besvärligt för
invånaren.

2. Kommer sannolikt att inträffa
exempelvis vid en uppdatering
eller avbrott.

Högre arbetsbelastning för kommunen om
invånare ifrågasätter avsaknaden av
handlingar i Mitt Arkiv

1. Försumbar. Ingen konsekvens för
invånare utan risk för
arbetsbelastning.

2. Kan komma att inträffa någon
gång, exempelvis vid lansering
av funktionen.

Planera åtgärder
I tabellen nedan framgår vilka åtgärder som planeras utifrån identifierade risker.
Risk
Obehörig användare kommer över
enskilds inloggningsuppgifter och
kan logga in med e-legitimation.

Åtgärd
Under Vanliga frågor, på Mitt Arkiv, ska det framgå
att en e-legitimation är personlig och ska behandlas
som en värdehandling.

Ansvarig
Utvecklare
informationsförvaltning

Invånaren kan logga in med enbart
personnummer utan autentisering
med e-legitimation.

I ”Kommunikationsplan vid incidenter” ska det
framgå vilka åtgärder som ska vidtas om detta
inträffar.

Systemförvaltare

Handlingar är otillgängliga för
invånaren.

På startsidan för Mitt Arkiv ska eventuella planerade
och oplanerade driftstopp kommuniceras.

Systemförvaltare

Högre arbetsbelastning för
kommunen om invånare ifrågasätter
avsaknaden av handlingar i Mitt Arkiv

Under Vanliga frågor, på Mitt Arkiv, ska det tydligt
framgå vilka handlingar som finns tillgängliga.

Utvecklare
informationsförvaltning

Förhandssamråd
Förhandssamråd med registrerade
Inget förhandssamråd med registrerade har utförts. Vid eventuellt framtida tillgängliggörande av handlingar
av känslig karaktär (sekretesshandlingar) kan ett förhandsråd med registrerade vara aktuellt.
Personuppgifter som kommer att behandlas i Mitt Arkiv finns i kommunens e-arkiv och ska bevaras enligt
bestämmelser i arkivlagen och kommunens dokumenthanteringsplan. Samtycke, för uppgifter i vissa av
handlingarna, har säkerställts vid insamlandet.

Konsekvensbedömning
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Förhandssamråd med dataskyddsombud (DSO)
Det har förts en kontinuerlig dialog med kommunens dataskyddsombud i samband med
konsekvensbedömningen. DSO har i sitt yttrande gällande konsekvensbedömning (ver. 2021-02-10) bland
annat framhållit vikten av att tydligare fästa behandlingen vad gäller Mitt Arkiv i en eller flera rättskällor,
beakta risken att känsliga uppgifter röjs och föreslagit ett inhämtande av de registrerades synpunkter. DSOs
yttrande läggs som bilaga till konsekvensbedömningen.
Efter samråd med DSO har konsekvensbedömningen uppdaterats och förtydligats (ver. 2021-02-25). DSO
har inte inkommit med ett nytt yttrande gällande uppdaterad version av konsekvensbedömning.

Förhandssamråd med Integritetsskyddsmyndigheten
Behandlingen har inte varit aktuell att ta upp med Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Konsekvensbedömning
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Bilaga 1: Checklista för konsekvensbedömning
(art. 35)
Kontrollera att konsekvensbedömningen åtminstone innehåller följande information. Kommentera om någon
punkt inte har berörts.

☒ En systematisk beskrivning av den planerade behandlingen och dess syften (samt
skälet till varför syftet anses berättigat)
Kommentar:
☒ En bedömning av behovet av och proportionaliteten hos behandlingen i förhållande till dess
syfte/n och riskerna.

Kommentar:
☒ En bedömning av riskerna för de registrerades rättigheter och friheter.
Kommentar:
☒ De åtgärder som behövs och planeras för att hantera riskerna (inbegripet
skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och rutiner för att säkerställa skyddet och för att visa att
förordningen efterlevs, med hänsyn både till de registrerades och andra berörda personers
rättigheter och berättigade intressen).
Kommentar:
☒ Dataskyddsombudets bedömning av den aktuella behandlingen.
Kommentar:
☒ Beaktande av de berörda personuppgiftsansvarigas eller personuppgiftsbiträdenas
efterlevnad av godkända uppförandekoder enligt GDPR artikel 40, framför allt vad gäller
rutiner för konsekvensbedömning.
Kommentar:

Konsekvensbedömning
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Bilaga 2: Om Konsekvensbedömning (art. 35)
Nämnden ska som personuppgiftsansvarig säkerställa och visa att dess personuppgiftsbehandling följer
dataskyddsförordningen. Konsekvensbedömning är ett verktyg för detta. Dataskyddsförordningen anger att
en konsekvensbedömning krävs om behandlingen ”sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers
rättigheter och friheter” (artikel 35.1 och skäl 84).
Genom konsekvensbedömningen kan de risker som behandlingen medför identifieras och de konsekvenser
som följer av det förebyggas. Den personuppgiftsansvarige kan få fram ett underlag för att kunna bedöma om
behandlingen är proportionerlig och erforderlig utifrån dess ändamål och riskerna.
En konsekvensbedömning ska göras för ny eller förändrad personuppgiftsbehandling som antingen omfattar:






känsliga, extra skyddsvärda eller integritetskänsliga personuppgifter
sekretessreglerad information
behandling som innebär systematisk och omfattande profilering
behandling som rör en omfattande mängd uppgifter.

Ju mer komplex en behandling är desto större är risken för otillåten behandling. Syftet är att förebygga att så
sker.
Konsekvensbedömningen ska göras före dess att behandlingen påbörjas4, och aktualiseras regelbundet.
Bedömningen görs behandling för behandling. Flera snarlika eller närliggande behandlingar kan dock ingå i
en och samma konsekvensbedömning

4

Detta är förenligt med principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard (artikel 25 och skäl 78).
Konsekvensbedömning
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YTTRANDE

Datum
2021-02-22

Samråd med DSO
Yttrande gällande konsekvensbedömning enligt art. 35
i dataskyddsförordningen1 avseende införande av Mitt Arkiv
(ver. 2021-02-10)
Personuppgiftsansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Kontaktperson: Johanna Forsberg, utvecklare informationsförvaltning KLK Kansli

Bedömning och rekommendationer
Metod
Ni har för konsekvensbedömningen använt en ändamålsenlig metod och gjort en gedigen analys. Ni
beskriver behandlingen på ett tydligt sätt, identifierar risker samt föreslår åtgärder för att minska
dem. Jag bedömer inget annat än att konsekvensbedömningen motsvarar dataskyddsförordningens
krav i metodhänseende för att klarlägga omständigheterna och riskerna runt behandlingen.
Samtidigt bedömer jag att det finns information och perspektiv som behöver lyftas in i analysen,
vilket jag beskriver längre fram i yttrandet.
Laglig grund och berättigat ändamål
Jag konstaterar att ni har ringat in en laglig grund och ett berättigat ändamål för den grund som
behandlingen utgår från. Jag konstaterar också att ni tar fasta på allmänintresset det innebär att öka
servicen och tillgängligheten för invånarna genom att få del av arkivhandlingar som berör dem i den
del av behandlingen som är föremål för den här konsekvensbedömningen – att tillgängliggöra
arkivhandlingar som rör enskilda digitalt. Jag vill i detta sammanhang dockbetona betydelsen av att
tydligt kunna fästa behandlingen vad gäller Mitt Arkiv i en eller flera rättskällor, vilket ni inte med
all tydlighet gjort här. Det är väsentligt för att alls kunna fastställa huruvida det finns en robust
laglig grund.
Ni har i er analys vidare tagit hänsyn till transparens och öppenhet kring behandlingen samt lagring
och uppgiftsminimering. När det gäller konfidentalitetsaspekten bör detta dock utvecklas utifrån
röjandeperspektivet.

1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning).
Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

Iakttagelser och rekommendationer
a) Tydliggör den lagliga grunden och personuppgiftsansvaret.
Specificera den lagliga grunden och berättigandet av behandlingen ytterligare när det gäller att
tillgängliggöra arkivhandlingar digitalt. Jag instämmer i att ni i botten för behandlingen har ett
rättsligt förpliktigande att bevara och lämna ut handlingar från arkivet. Vad gäller
tillgängliggörandet av dem i elektronisk och digital form instämmer jag i er bedömning att
behandlingen i denna del torde bygga på allmänintresse. Här bedömer jag dock att ni behöver ringa
in den explicita rättskällan tydligare för att kunna fastställa behandlingens laglighet – vilka
specifika lagrum motiverar att handlingarna tillgängliggörs? Inom vissa områden finns vägledning i
rättskällor såsom Patientdataslagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.
Även om ni skriver att det är upp till varje personuppgiftsansvarig nämnd att göra
konsekvensbedömning och avgöra vilka handlingar som ska tillgängliggöras är det viktigt att
klargöra om behandlingen är tilltänkt att kunna omfatta den här typen av uppgifter. Det är i
sammanhanget även viktigt att klargöra vilken nämnd som vid tiden för tillgängliggörandet av
arkivhandlingarna i Mitt Arkiv är personuppgiftsansvarig– är det Arkivmyndigheten
(Kommunstyrelsen) eller den personuppgiftsansvariga nämnden för respektive verksamhet.
Se även min nedanstående kommentar om att inhämta registrerades inställning till behandlingen i
dess helhet för att kunna bedöma dess berättigande och proportionalitet – trots att den händelsevis
kan fästas i allmänintresse som laglig grund.
b) Beakta röjandeperspektivet för behandlingen
Ni skriver att ni avser att på sikt även tillgängliggöra handlingar som omfattas av sekretess. Det
finns dock inget resonemang omkring förutsättningarna för det – dels utifrån rättsläget, dels utifrån
de registrerades perspektiv. I januari 2021 trädde en ny lag i kraft som stärker tystnadsplikten för
personal som arbetar hos IT-leverantörer i samband med att de vid support eller liknande får del av
uppgifter som omfattas av sekretess2. Samtidigt har ett första delbetänkande i en pågående stor
utredning på området kommit till den slutsatsen att det i nuvarande lagstiftning inte finns grund för
att sådana uppgifter utlämnas alls3. Därmed föreslås en förändring i lagstiftningen som gör det
möjligt. Detta kan dock träda i kraft först under 2022 vilket är något som ni behöver tas i beaktande
för den tilltänkta behandlingen i den mån det rör sekretesshandlingar. Jag rekommenderar därför att
avvakta med att påföra handlingar som omfattas av sekretess.
När det gäller röjande utifrån registrerades perspektiv nämner ni att det innebär en risk för obehörig
åtkomst om en obehörig får del av någon annans autentieringsuppgifter men det finns inget vidare
resonemang kring detta eller riskminimerande åtgärd planerad. I botten handlar det om att den
enskilde har ett ansvar att ta vara på dessa uppgifter, men jämfört mot att legitimera sig vid
utlämnande av fysiska handlingar är den digitala processen mindre skyddad mot identitetsbrott. Det
är en riskaspekt som är viktig att bevaka och om möjligt stärka, särskilt om handlingar från
skolhälsovård eller socialtjänst tillgängliggörs digitalt. Jag rekommenderar er därför att tydliggöra
vilka förutsättningar som gäller inom varje aktuellt sekretessområde för att överväga vilka
kategorier av handlingar som ska tillgängliggöras i Mitt Arkiv.

2

Lag (2020:914) om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter, Lag (2020:914) om
tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter Svensk författningssamling 2020:2020:914 Riksdagen
3 Säker och kostnadseffektiv IT-drift SOU 2021:1 Säker och kostnadseffektiv it-drift - Regeringen.se
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c) Inhämta registrerades synpunkter
I linje med ovan är detta en även fråga som det är väsentligt att inhämta registrerades mening om.
Särskilt eftersom den tilltänkta behandlingen också är en förhållandevis oprövad service. Det är
möjligt att registrerade skulle uppskatta att få tillgång till betygshandlingar, fastighetshandingar och
liknande harmlösa handlingar digitalt, medan man händelsevis inte – som en service – vill få digital
tillgång per default till hälsojournaler, barnavårdutredningar och handlingar med komprometterande
uppgifter. Att undersöka registrerades inställning till detta är en viktig del i
konsekvensbedömningen för att ni ska kunna avgöra behandlingens proportionalitet och
berättigande. Därför rekommenderar jag er att göra det. Särskilt om det inte finns ett uttryckligt
lagstöd för att tillgängliggöra viss typ av handling digitalt på det sätt som behandlingen avser.

d) Klargör huruvida personuppgifter publiceras i samband med sökbara
arkivhandlingar på webben, samt den lagliga grunden för det och behandlingens
berättigande.
Ni skriver att inga handlingar med sekretess eller extra skyddsvärda personuppgifter publiceras i
den externa arkivwebben som finns tillgänglig för invånare. Publiceras andra personuppgifter
externt och sökbart? Vad är det i så fall för handlingar det gäller och vilka personuppgifter rör det
sig om? Vilken laglig grund bygger den här behandlingen på och på vilket sätt har dess berättigande
bedömts? Jag tolkar inte behandling som den här konsekvensbedömningen handlar om som
avhängig huruvida personuppgifter publiceras i samband med arkivhandlingar på den externa
webben, men frågan bör redas ut.
Sammantagen bedömning
Jag bedömer inget annat än att ni för den tilltänkta behandlingen, med de skyddsåtgärder som
vidtagits och planerats samt utifrån att de rekommendationer som ges här följs, bör kunna fatta ett
beslut där det inte förefaller omöjligt att komma till slutsatsen att behandlingen är proportionerlig
och följsam mot dataskyddsförordningen. Ovanstående bygger på att det går att fästa behandlingen i
en eller flera tydliga rättskällor som motiverar lagligheten i att arkivhandlingar tillgängliggörs
digitalt för enskilda.
Förutsatt att de råd och rekommendationer som lämnas här omhändertas, bedömer jag inte att den
tilltänkta behandlingen behöver anmälas till förhandssamråd med Integritetsskyddsmyndigheten
(IMY) för vidare vägledning.
Vid förnyad konsekvensbedömning finns givetvis möjlighet till förnyat samråd.

Övrig information
Syftet med en konsekvensbedömning enligt art. 35 är att utreda och påvisa efterlevnad av
dataskyddsförordningen i samband med behandling som på ett eller annat sätt är riskfylld. Vid
genomförandet av en konsekvensbedömning är det viktigt att alla relevanta och kända
omständigheter för behandlingen lyfts in, analyseras och utvärderas samt att lämpliga
skyddsåtgärder för den tilltänkta behandlingen beskrivs och genomförs. Arbetet med
konsekvensbedömning är en iterativ process som handlar om att sänka riskerna som behandlingen
är förknippad med. Konsekvensbedömningen har dels har ett internt syfte där organisationen för
egen nytta analyserar och bedömer behandlingen med hänsyn till integriteten för de registrerade,
dels ett externt syfte för att gentemot tillsynsmyndighet och andra intressenter visa på hur
organisationen lever upp till dataskyddsförordningen.
3

Dataskyddsombudets roll i en konsekvensbedömning är att övervaka processen och ge råd utifrån
aktuell lagstiftning och rättsläge. Den personuppgiftsansvarige bör diarieföra dataskyddsombudets
yttrande tillsammans med konsekvensbedömningen. Vid förnyad konsekvensbedömning kan
dataskyddsombudet lämna förnyat yttrande.
Om åtgärder inte kan vidtas för att i tillräcklig utsträckning sänka de identifierade riskerna som
framkommit av konsekvensbedömningen bör den personuppgiftsansvarige överväga att anmäla
frågan till förhandssamråd med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Följ då instruktionerna på
IMY:s hemsida.

Karin Malmsten
Dataskyddsombud
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Konsekvensbedömning
Bedömning av risk och konsekvens i samband med personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen
35 art.2
Personuppgiftsansvarig nämnd
Inledningsvis Kommunstyrelsen, men ytterligare nämnder kan tillkomma beroende på vilken information
som kopplas till Mitt Arkiv. I samband med detta ska en separat konsekvensbedömning göras av respektive
personuppgiftsansvarig nämnd.
Behandlingens namn
Tillgängliggöra handlingar i tjänsten Mitt Arkiv.
Syfte med behandlingen
Ge invånare enkel tillgång till viss information, om dem själva, i e-arkivet.
Behandlingens berättigande
Behandlingen baseras på rättslig förpliktelse, genom arkivlagen och tryckfrihetsförordningen.
Direktåtkomsten till uppgifterna ges som en service till invånarna på grund av allmänt intresse.
Förvaltningslagen 6 §, Dataskyddsförordningen Kap 2 art. 6, OSL: Kap 4, 1 §.
Kontaktperson för behandlingen
Johanna Forsberg, utvecklare informationsförvaltning KLK Kansli
Dataskyddskontakt
Eva Holmberg, KLK Kansli
Dataskyddsombud
Karin Malmsten, KLK Kansli, dataskyddsombud@kungsbacka.se
Personuppgiftsbiträde
Ida Infront AB (leverantör Iipax archive)
Datum för konsekvensanalys
2021-02-10
Tidigare genomförd eller ny konsekvensbedömning
Mitt Arkiv är en ny funktion och det har därför inte genomförts någon tidigare konsekvensbedömning.
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Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679
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Bakgrundsbedömning
I tabellen nedan framgår ett antal kriterier. De fungerar som stöd för att avgöra behovet av en särskild
konsekvensbedömning för den tilltänkta behandlingen. Sannolikheten för att behandlingen medför en hög
risk för de registrerades fri- och rättigheter ökar ju fler kriterier som uppfylls. En hög risk innebär också ett
ökat behov av en konsekvensbedömning.
Kriterier

Ja

Nej

Personuppgiftsbehandlingen innebär utvärdering eller poängtilldelning, inklusive profilering och
förutsägelse av beteende.

☐

☒

Personuppgiftsbehandlingen innebär automatiserat beslutsfattande med juridisk, ekonomisk eller
annan betydande effekt för den registrerade.

☐

☒

Personuppgiftsbehandlingen innebär att systematisk övervakning används för att observera, övervaka
eller kontrollera den registrerade.

☐

☒

Behandling av känsliga personuppgifter eller extra skyddsvärd information

☒

☐

Personuppgiftsbehandlingen sker i stor skala avseende antalet berörda personer i registret, volymen av
data som behandlas, varaktighet för behandlingsaktiviteten och/eller den geografiska omfattningen av
behandlingsaktiviteten.

☒

☐

Det förekommer uppgifter om utsatta personer i registret.

☐

☒

☐

☒

☐

☒

Kommentar: Känsliga eller extra skyddsvärda uppgifter som kan komma att behandlas är personnummer,
löneuppgifter, värderande uppgifter, uppgifter om hälsa, information som rör någons privata sfär.

Kommentar: Begreppet utsatta personer inbegriper barn. E-arkivet innehåller information från
skolhälsovården, men handlingarna arkiveras först när personen är 25 år fyllda. Idag förekommer det inga
personer med skyddad identitet i e-arkivet.
Personuppgiftsbehandlingen sker med hjälp av innovativ användning eller tillämpning av tekniska eller
organisatoriska lösningar.
Kommentar: Funktionaliteten i Mitt Arkiv är ny, men den tekniska lösningen är inloggning med elegitimation vilket är väl använt sedan länge av exempelvis Skatteverket och 1177 (journaler).
Dataöverföring sker till länder utanför EU/EES (tredjeland).

Underlag för analys
Behandlingens art
Mitt Arkiv (Archive access) är en webbsida tillhörande kommunens e-arkiv, Iipax Archive, från Ida Infront.
I Mitt Arkiv publiceras handlingar från e-arkivet. I e-arkivet finns Kungsbacka kommuns digitala handlingar,
exempelvis slutbetyg, elevhälsodokumentation, ärenden från kommunens diarium, personalhandlingar med
mera. De handlingar som hör till en person, med ett personnummer, kan tillgängliggöras i Mitt Arkiv för en
eller flera invånare genom att, i e-arkivets klient, ange invånarens personnummer på arkivobjektet.
För att läsa handlingar i Mitt Arkiv identifierar sig invånare med personnummer och e-legitimation, och kan
på så sätt få åtkomst till handlingarna som hör till personen.




Den information som tillgängliggörs i Mitt Arkiv rör invånare.
Uppgifter såsom namn, personnummer, telefonnummer, löneuppgifter, hälsouppgifter,
kontaktuppgifter kan förekomma i Mitt Arkiv. I Mitt Arkiv kan känsliga och extra skyddsvärda
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uppgifter tillgängliggöras. Det är endast personen som handlingen rör som har tillgång till den och
uppgifterna är till största del sådan information som personen redan har vetskap om.
Handlingarna som bevaras i kommunens e-arkiv och tillgängliggörs i Mitt Arkiv tillhör en elev eller
person och är till större del handlingar som ska bevaras för all framtid. Så länge som kommunen
använder Mitt Arkiv och väljer att publicera handlingen kommer behandlingen att finnas.
Behandlingen är systematisk, strukturerad, förutsägbar och långvarig.

Mitt Arkiv innebär ingen insamling av information, utan ett tillgängliggörande och publicering av befintliga
handlingar i e-arkivet.

Användare av uppgifterna
Användarna av Mitt Arkiv är invånare som har eller har haft en anknytning till Kungsbacka kommun
exempelvis som elev, anställd eller kommuninvånare.

Informationssäkerhet
Då Mitt Arkiv är en helt ny funktion har inga personuppgiftsincidenter inträffat.
Handlingarna som tillgängliggörs i Mitt Arkiv lagras i kommunens e-arkiv. Uppgifterna som finns
tillgängliga i Mitt Arkiv förvaras i kommunens e-arkiv. E-arkivet består av ett slutarkiv, där alla handlingar
bevaras, och ett mellanarkiv där det förekommer både handlingar som ska överföras till slutarkivet för
bevarande och handlingar som gallras efter en tid. Informationen lagras på servrar placerade i Kungsbacka
kommuns lokaler.
Ingen tredjelandsöverföring förekommer. Den senaste informationsklassningen för e-arkivet genomfördes i
mars 2019. Vid informationsklassningen framkom att kravet på tillgänglighet är särskilt stor under
kontorstid, klockan 8-17. Under kontorstid måste medarbetare kunna söka och lämna ut handlingar. För Mitt
Arkiv kan det inte finnas samma krav på tillgänglighet då det endast är en service till invånarna. I
informationsklassningen framkom även att det finns hög nivå på krav för maximal avbrottstid och
tillgänglighetstid vilket inte heller kan jämföras med de krav som vi kan ställa på Mitt Arkiv. För e-arkivet
finns det krav på daglig backup. Samtliga av dessa krav har projektgruppen vid upphandlingen av e-arkivet
beaktat i kravställan.

Behandlingens tekniska och organisatoriska kontext
Tekniska skyddsåtgärder
För att få åtkomst till handlingar i Mitt Arkiv krävs inloggning med e-legitimation. Kommunen har vidtagit
de säkerhetsåtgärder som finns tillgängliga och e-legitimation bedöms som en säker autentiseringsmetod. I
övrigt gäller samma skyddsåtgärder som för e-arkivet.
De handlingar som publiceras i Mitt Arkiv har utöver den generella konfigurationen i klienten en egen
konfiguration anpassad för Mitt Arkiv. I konfigurationen för Mitt Arkiv finns inställningar för de arkivobjekt
och handlingar som publiceras i Mitt Arkiv. Dessa inställningar innebär bland annat att Kungsbacka
kommun kan styra vilken sekretessnivå som publiceras och vilka arkivobjekt som är tillgängliga.
Vilka arkivobjekt och handlingar som publiceras i Mitt Arkiv dokumenteras av förvaltningsorganisationen i
samarbetsrummet Digitalt bevarande. Dokumentationen innehåller inga personuppgifter utan endast vilken
objekttyp, för vilken process och vilka inställningar som ska gälla för handlingarna och publiceringen.
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Organisatoriska skyddsåtgärder
Idag har 17 medarbetare behörighet till e-arkivets klient, varav sex medarbetare är inaktiva användare då de
arbetar på en förvaltning som idag inte genomfört någon leverans till e-arkivet. Samtliga medarbetare kan
söka efter handlingar i den externa arkivwebben vilken också finns tillgänglig för invånare. I den externa
arkivwebben publiceras inga handlingar med sekretess eller extra skyddsvärda personuppgifter. Det finns
även en intern arkivwebb men den har inte alla medarbetare behörighet till. I den interna arkivwebben finns
möjlighet att tillgängliggöra handlingar med sekretess och extra skyddsvärda personuppgifter men det finns
tydligt uppsatta regler och behörigheter för denna åtkomst.
Kommunens medarbetare kommer inte åt handlingar via Mitt Arkiv. Om medarbetare behöver komma åt
handlingarna i Mitt Arkiv hänvisas de till att söka i klienten och då är det de ordinarie behörighetsrutinerna
som gäller för åtkomst.
Kommunen genomför granskningar av e-arkivets loggar, en skyddsåtgärd som både verkar i förebyggande
syfte och som kan användas för att upptäcka otillbörlig åtkomst till information. Granskningen av loggar
genomförs endast för sökningar i klienten och den interna arkivwebben. Det sker ingen granskning av loggar
kopplade till Mitt Arkiv då tjänsten vänder sig till invånare, vars aktivet kommunen inte vill logga av
integritetsskäl.

Övrigt
Mitt Arkiv är en ny webbsida och det finns därför ingen tidigare konsekvensbedömning att utgå ifrån.
Kungsbacka kommun är Ida Infronts första kund som börjar använda Mitt Arkiv. Liknande funktioner, där
invånare kan logga in med e-legitimation och läsa handlingar som rör dem själva, finns redan idag hos bland
annat Skatteverket, Apoteket och 1177 (för tillgång till journaler). Örebro kommun har en liknande lösning3,
där de tillgängliggör betyg genom inloggning med e-legitimation. Örebro kommun gjorde ingen utförlig
konsekvensbedömning innan införandet med hänvisning till att det endast är tänkt att åtkomst ska ske för
personen själv via BankID. Örebro kommun har också tänkt tillgängliggöra ytterligare handlingstyper som är
knutna till personnummer, såsom personalhandlingar och elevhälsovårdsjournaler.
Vid införandet av Mitt Arkiv kommer Kungsbacka kommun att tillgängliggöra slutbetyg, som innehåller
uppgifter av mer harmlös karaktär. Efterhand är planen att utöka tjänsten och fylla på med andra typer av
handlingar, först personalhandlingar och elevhälsovårdsjournaler. Inför varje införande av nya
handlingstyper övervakas systemet för att se till att säkerheten är bibehållen.

Risker
Obehörig åtkomst
Mitt Arkiv tillhör kommunens e-arkiv, dit endast ett fåtal medarbetare i kommunen har
inloggningsbehörighet. Obehöriga skulle kunna komma över en medarbetares inloggningsuppgifter eller en
invånares e-legitimation och på så sätt få tillgång till handlingarna. Även en risk för missbruk av en
medarbetares egna behörigheter finns. Medarbetare har dock ingen möjlighet att komma åt en annan
invånares handlingar i Mitt Arkiv, utan har eventuellt behörighet till e-arkivets klient.

Obehörig ändring
I tjänsten Mitt Arkiv finns ingen funktion för att ändra eller radera uppgifter. Endast ändringar i e-arkivet är
möjliga.

3

Örebro kommun använder Formpipes Long Term Archive med en e-tjänstmodul utvecklad i Abou
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Förlust av uppgifter
Handlingarna i Mitt Arkiv lagras i e-arkivets databas och därmed är det en liten om inte obefintlig risk för
informationsförlust. Mitt Arkiv är en webbsida som tillhör e-arkivet. I Mitt Arkiv finns ingen funktion där
invånaren kan ta bort information och därmed inte heller någon risk för informationsförlust.
Informationen skulle kunna vara tillfälligt otillgänglig vid exempelvis avbrott, men e-arkivet är kravställt
utifrån en viss servicenivå vilken framgår i avtalet.

Konsekvensbedömning
Behandlingen av personuppgifter görs för att underlätta för invånaren att kunna ta del av information som rör
dem. Denna information finns redan i kommunens e-arkiv, men går inte att söka i för invånare idag. Tjänsten
Mitt Arkiv är en del i kommunens digitaliseringssatsning och en service till invånarna att på ett enkelt sätt
kunna ta del av information som berör dem själva. Mitt Arkiv innebär samtidigt att arbetsbördan på
kommunarkivet blir lättare i och med att det blir betydligt färre manuella utlämnanden att hantera, alltså en
effektivitetsvinst.
Risker som kan förknippas med behandlingen är framförallt tekniska risker förknippade med e-arkivet.

Konsekvenser för behandling
Mitt Arkiv innebär ingen insamling av information, utan ett tillgängliggörande av befintliga handlingar i earkivet. För att få tillgång till handlingar i Mitt Arkiv krävs inloggning med e-legitimation. Integriteten
skyddas av de tekniska lösningarna i e-arkivet.
Konsekvenser för behandlingsvillkor:


Autentisering – genom inloggning med e-legitimation



Rutiner och tydlig information om säkerhet till systemets användare – information på Mitt Arkivs
startsida om säker utloggning. Även information om e-legitimation och hur detta säkerställer att inga
obehöriga får tillgång till den enskildes handlingar och information.



Stöd för säkerhetskopiering finns utifrån e-arkivets klient, där backup görs kontinuerligt.



Öppen redovisning av personuppgifternas syfte och behandling – förklarande text på webbsidan om
Mitt Arkiv, vilka handlingar som finns tillgängliga, och vem som kan se uppgifterna (endast den
enskilde).



Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard – Det förs inga loggar över användandet av Mitt
Arkiv (inga personuppgifter)



Leverantören, som Personuppgiftsbiträde, presenterar i personuppgiftsbiträdesavtalet för e-arkivet
vilka åtgärder som vidtagits för att skydda uppgifterna.

Konsekvenser för avtal
Mitt Arkiv är en funktion som kravställts vid upphandlingen av e-arkivet och ingår i avtalet för kommunens
e-arkiv.
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Konsekvenser
I tabellen nedan specificeras möjliga nivåer för konsekvens.
Konsekvens

Förklaring

1

Försumbar: Den registrerade har inga svårigheter att utöva sina fri- och rättigheter. Ingen eller endast
försumbar ekonomisk eller social påverkan.

2

Måttlig: Den registrerades fri- och rättigheter kan inte garanteras. Den registrerade kan uppleva lindriga
besvär men endast måttlig ekonomisk eller social påverkan.

3

Betydande: Den registrerades fri- och rättigheter kränks. Ekonomisk eller social påverkan för den
registrerade. Kan också vara en situation där synnerligen många personers uppgifter inom
konsekvensnivå 2 sprids.

4

Allvarlig: Skapar stora besvär för den registrerade genom exempelvis diskriminering, identitetsstöld eller
identitetsbedrägeri, stor ekonomisk förlust, skadat anseende eller annan betydande ekonomiskt eller
social nackdel. Kan även innebära fara för liv och hälsa.

Sannolikhet
I tabellen nedan specificeras möjliga nivåer för sannolikhet.
Sannolikhet

Beskrivning

Frekvens

1

Skadan har inte inträffat eller sker mycket sällan. Ytterst liten
sannolikhet att skadan kommer att inträffa under behandlingens livstid.

Mer sällan än vart 10:e år

2

Skadan kommer sannolikt att inträffa någon gång.

Mellan vart 10:e och varje år.

3

Skadan kan inträffa regelbundet.
Sannolikt att skadan kommer att inträffa.

En gång per år.

4

Skadan kan inträffa ofta.

Flera gånger per år.

Risker
I tabellen nedan redogörs för risker samt bedömd konsekvens och sannolikhet.
Risk

Konsekvens

Sannolikhet

Invånaren kan logga in med enbart
personnummer utan autentisering
med e-legitimation.

3. Betydande. Kan innebära att
information röjs till obehöriga.

1. Inträffar mycket sällan.

Handlingar är otillgängliga för
invånaren.

1. Försumbar. Kan vara besvärligt för
invånaren.

2. Kommer sannolikt att inträffa
exempelvis vid en uppdatering eller
avbrott.

Högre arbetsbelastning för
kommunen om invånare ifrågasätter
avsaknaden av handlingar i Mitt Arkiv

1. Försumbar. Ingen konsekvens för
invånare utan risk för
arbetsbelastning.

2. Kan komma att inträffa någon
gång, exempelvis vid lansering av
funktionen.
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Planera åtgärder
I tabellen nedan framgår vilka åtgärder som planeras utifrån identifierade risker.
Risk
Invånaren kan logga in med enbart
personnummer utan autentisering
med e-legitimation.

Riskvärde
3. Risk bör åtgärdas

Åtgärd
I ”Kommunikationsplan vid
incidenter” ska det framgå vilka
åtgärder som ska vidtas om detta
inträffar.

Ansvarig
Systemförvaltare

Handlingar är otillgängliga för
invånaren.

2. Risk bevakas

På startsidan för Mitt Arkiv ska
eventuella planerade och
oplanerade driftstopp
kommuniceras.

Systemförvaltare

Högre arbetsbelastning för
kommunen om invånare ifrågasätter
avsaknaden av handlingar i Mitt Arkiv

2. Risk bevakas

Under Vanliga frågor, på Mitt
Arkiv, ska det tydligt framgå vilka
handlingar som finns tillgängliga.

Utvecklare
informationsförvaltning

Förhandssamråd
Förhandssamråd med registrerade
Inget förhandssamråd med registrerade har utförts.
Personuppgifter som kommer att behandlas i Mitt Arkiv finns i kommunens e-arkiv och ska bevaras enligt
bestämmelser i arkivlagen och kommunens dokumenthanteringsplan. Samtycke, för uppgifter i vissa av
handlingarna, har säkerställts vid insamlandet.

Förhandssamråd med dataskyddsombud (DSO)
Det har förts en kontinuerlig dialog med kommunens dataskyddsombud i samband med
konsekvensbedömningen. DSO har i sitt yttrande gällande konsekvensbedömning (ver. 2021-02-10) bland
annat framhållit vikten av att tydligare fästa behandlingen vad gäller Mitt Arkiv i en eller flera rättskällor,
beakta risken att känsliga uppgifter röjs och föreslagit ett inhämtande av de registrerades synpunkter. DSOs
yttrande läggs som bilaga till konsekvensbedömningen.

Förhandssamråd med Integritetsskyddsmyndigheten
Behandlingen har inte varit aktuell att ta upp med Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Konsekvensbedömning
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Bilaga 1: Checklista för konsekvensbedömning
(art. 35)
Kontrollera att konsekvensbedömningen åtminstone innehåller följande information. Kommentera om någon
punkt inte har berörts.

☐ En systematisk beskrivning av den planerade behandlingen och dess syften (samt
skälet till varför syftet anses berättigat)
Kommentar:
☐ En bedömning av behovet av och proportionaliteten hos behandlingen i förhållande till dess
syfte/n och riskerna.

Kommentar:
☐ En bedömning av riskerna för de registrerades rättigheter och friheter.
Kommentar:
☐ De åtgärder som behövs och planeras för att hantera riskerna (inbegripet
skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och rutiner för att säkerställa skyddet och för att visa att
förordningen efterlevs, med hänsyn både till de registrerades och andra berörda personers
rättigheter och berättigade intressen).
Kommentar:
☐ Dataskyddsombudets bedömning av den aktuella behandlingen.
Kommentar:
☐ Beaktande av de berörda personuppgiftsansvarigas eller personuppgiftsbiträdenas
efterlevnad av godkända uppförandekoder enligt GDPR artikel 40, framför allt vad gäller
rutiner för konsekvensbedömning.
Kommentar:

Konsekvensbedömning
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Bilaga 2: Om Konsekvensbedömning (art. 35)
Nämnden ska som personuppgiftsansvarig säkerställa och visa att dess personuppgiftsbehandling följer
dataskyddsförordningen. Konsekvensbedömning är ett verktyg för detta. Dataskyddsförordningen anger att
en konsekvensbedömning krävs om behandlingen ”sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers
rättigheter och friheter” (artikel 35.1 och skäl 84).
Genom konsekvensbedömningen kan de risker som behandlingen medför identifieras och de konsekvenser
som följer av det förebyggas. Den personuppgiftsansvarige kan få fram ett underlag för att kunna bedöma om
behandlingen är proportionerlig och erforderlig utifrån dess ändamål och riskerna.
En konsekvensbedömning ska göras för ny eller förändrad personuppgiftsbehandling som antingen omfattar:






känsliga, extra skyddsvärda eller integritetskänsliga personuppgifter
sekretessreglerad information
behandling som innebär systematisk och omfattande profilering
behandling som rör en omfattande mängd uppgifter.

Ju mer komplex en behandling är desto större är risken för otillåten behandling. Syftet är att förebygga att så
sker.
Konsekvensbedömningen ska göras före dess att behandlingen påbörjas4, och aktualiseras regelbundet.
Bedömningen görs behandling för behandling. Flera snarlika eller närliggande behandlingar kan dock ingå i
en och samma konsekvensbedömning

4

Detta är förenligt med principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard (artikel 25 och skäl 78).
Konsekvensbedömning
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-04-27

§ 159
Planbesked för del av Tölö 8:11

Dnr 2021-00212

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda
åtgärden genom en detaljplan inom del av fastigheten Tölö 8:11 i Kungsbacka stad.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning
för upprättande av detaljplan för bostäder inom del av Tölö 8:11 i Kungsbacka stad.
Sammanfattning av ärendet
Tölö Utvecklings AB ägs av Fastighets AB Balder och tillsammans med Tölö
Församling äger de fastigheten Tölö 8:11. Fastighets AB Balder har den 11 februari
2021 ansökt om planbesked för att, genom en ny detaljplan, möjliggöra för
byggnation av 250 till 300 bostäder i form av hyresrätter, bostadsrätter och småhus
inom del av Tölö 8:11.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP 06, ingår fastigheten Tölö 8:11 i
utvecklingsområdet för Kungsbacka stad. Enligt den fördjupade översiktsplanen för
Kungsbacka stad ska staden förtätas. Det finns ingen detaljplan för aktuellt område i
dag.
Enligt Bostadsförsörjningsprogrammet 2019–2023 ska det planeras för cirka 300
bostäder per år i Kungsbacka stad. Det är viktigt att åstadkomma en blandning av
bostäder.
En blandning av bostadsformer i detta område ska ses som ett komplement till
bostadsutbudet i Kungsbacka stad. Antalet lägenheter som ryms inom området
behöver utredas under detaljplanearbetet. Inledningsvis ska planarbetet utreda hur
området ska angöras.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-07
Ansökan om planbesked, 2021-02-11
Karta, del av Tölö 8:11, 2021-04-07
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar att det ska vara 50 procent hyresrätter.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets samt Eva Borgs (S) tilläggsyrkande.
Ordförande (M) prövar först samhällsbyggnadskontorets förslag och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2021-04-27

Ordförande (M) prövar därefter Eva Borgs (M) tilläggsyrkande och finner att
arbetsutskottet avslår det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-07
Diarienummer

KS 2021-00212

Planbesked för del av Tölö 8:11 i Kungsbacka stad

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en
detaljplan inom del av fastigheten Tölö 8:11 i Kungsbacka stad.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande
av detaljplan för bostäder inom del av Tölö 8:11 i Kungsbacka stad.
Beslutsmotivering
Förfrågan innebär att möjliggöra för en större exploatering och förtätning med flerbostadshus och
radhus inom Kungsbacka stad. Det stämmer överens med kommunens fördjupade översiktsplan för
Kungsbacka stad (FÖP 09), varför kommunen ställer sig positiv till förfrågan.
En planering som möjliggör bostadsändamål på den del av fastigheten som i dag är obrukad åkermark
är lämplig med hänsyn till det centrumnära läget i Kungsbacka stad. Den del av ansökan som
innehåller att de skogsbevuxna höjdpartierna i söder tas i anspråk för bostäder behöver utredas vidare.
Sammanfattning av ärendet
Tölö Utvecklings AB ägs av Fastighets AB Balder och tillsammans med Tölö Församling äger de
fastigheten Tölö 8:11. Fastighets AB Balder har den 11 februari 2021 ansökt om planbesked för att,
genom en ny detaljplan, möjliggöra för byggnation av 250 till 300 bostäder i form av hyresrätter,
bostadsrätter och småhus inom del av Tölö 8:11.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP 06, ingår fastigheten Tölö 8:11 i utvecklingsområdet för
Kungsbacka stad. Enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad ska staden förtätas. Det
finns ingen detaljplan för aktuellt område i dag.
Enligt Bostadsförsörjningsprogrammet 2019–2023 ska det planeras för cirka 300 bostäder per år i
Kungsbacka stad. Det är viktigt att åstadkomma en blandning av bostäder.
En blandning av bostadsformer i detta område ska ses som ett komplement till bostadsutbudet i
Kungsbacka stad. Antalet lägenheter som ryms inom området behöver utredas under
detaljplanearbetet. Inledningsvis ska planarbetet utreda hur området ska angöras.
1 (3)
Kungsbacka kommun
Maria Malone
0300-834041

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-07
Ansökan om planbesked, 2021-02-11
Karta, del av Tölö 8:11, 2021-04-07
Beslutet skickas till
Sökande
Beskrivning av ärendet
Tölö Utvecklings AB ägs av Fastighets AB Balder och tillsammans med Tölö Församling äger de
fastigheten Tölö 8:11. Fastighets AB Balder har den 11 februari 2021 ansökt om planbesked för att,
genom en ny detaljplan, möjliggöra för byggnation av 250 till 300 bostäder i form av hyresrätter,
bostadsrätter och småhus inom del av Tölö 8:11.
Som ett alternativ inom ett av kvarteren kan fastighetsägaren även tänka sig en Boviera, ett boende
riktat till den som är 55 år eller mer och med extra fokus på sociala ytor. Vid behov skulle planområdet
även kunna innefatta trygghetsboende.
Ansökan redovisar flerbostadshus och radhus som huvudsakligen är placerade på åkermarken väster
om Tölö kyrka. Ansökan föreslår också flerbostadshus inom ett skogsbevuxet höjdområde i södra
delen av fastigheten. Området på höjden behöver utredas mer i fortsatt detaljplanarbete med tanke på
anpassning till terrängen, tillgänglighet och naturvärden. Den skogsbevuxna höjden gränsar i söder till
ett större centralt naturområde, som används av de närboende och där stigar har trampats upp.
En exploatering av aktuellt område behöver inledningsvis utreda lämplig plats för ny tillfartsväg till
fastigheten. Området är bra kopplat till det övergripande gång- och cykelnätet för staden. Närmsta
hållplats för kollektivtrafik ligger på Gamla Göteborgsvägen, ungefär 600 meter från aktuellt område.
För gående och cyklister är drygt en kilometer till Kungsbacka resecentrum. Västra stambanan ligger
100 meter väster om aktuellt område och en utbyggnad av spårområde till fyra spår behöver beaktas.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP 06, ingår fastigheten Tölö 8:11 i utvecklingsområdet för
Kungsbacka stad. Enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad ska staden förtätas. Det
aktuella området bedöms lämpligt för bostäder med hänsyn till det centrala läget i staden. Det finns
ingen detaljplan för aktuellt område i dag.
Enligt Bostadsförsörjningsprogrammet 2019–2023 ska det planeras för cirka 300 bostäder per år i
Kungsbacka stad. Det är viktigt att åstadkomma en blandning av bostäder.
Vid besiktning på plats den 9 mars 2021 konstaterades att den skogsbeklädda höjden i söder är
svårtillgänglig och att en tillgänglig tillfart till bostäderna på höjden behöver studeras mer.

KUNGSBACKA KOMMUN
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Platsbesöket visade även att det kan bli en utmaning att få till en tillfartsväg från Tölö Tvärled, men att
olika platser för en sådan anslutning bör studeras.
I samband med utredningen av planbeskedet noterades följande aspekter som behöver utredas och
beaktas särskilt i den fortsatta planeringsprocessen:


En trafikutredning behöver tas fram som ett första steg i utvecklingen av området och bekostas
av den sökande i samband med planläggning. Utredningen ska studera möjliga angöringar till
området och belysa effekterna av en ökad trafikbelastning samt föreslå långsiktiga hållbara
lösningar för exploateringsområdet.



Med hänsyn till bullerproblematik bör kvartersstruktur med fokus på boendemiljö och
innergårdar studeras.



En utbyggnad av aktuellt område ska beakta kyrkans funktioner och stråk. Kontakt med Tölö
församling ska tas i planarbetet.



Vid en exploatering av de mer kuperade områdena behöver hänsyn tas till befintligt
naturområde öster om, för att undvika en negativ påverkan på områdets funktion för rekreation.



Det är viktigt att koppla samman aktuellt område med naturområdet och tillgängliggöra det för
närrekreation.



En riskutredning behöver tas fram med hänsyn till att järnvägen, som är transportled för farligt
gods, ligger närmre än 150 meter.

Detaljplanen bedöms kunna antas inom 4–6 år, utifrån de vid beslutsdatumet kända förutsättningarna.

Malin Aronsson
Kommundirektör

Emma Kjernald
Samhällsbyggnadschef

Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked

Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

Uppgifter om dig som söker
Dagens datum

2021-02-10

Jag är medveten om att en avgift kommer att tas ut för
planbeskedet, även om jag får avslag.

Ja

Är du som ansöker om planbesked privatperson eller från
ett företag?

Företag

Organisationsnummer

556525-6905

Företagsnamn

Fastighets AB Balder

Gatuadress

Parkgatan 49

Postnummer

41138

Postort

Göteborg

Namn kontaktperson

Erik Lavehall

Telefonnummer

072-569 35 48

E-postadress

erik.lavehall@balder.se

Fakturaadress

Jag vill ange en annan fakturaadress

Namn

Balder Projektutveckling AB

Gatuadress

Box 53121

Postnummer

41138

Postort

Göteborg

Ev referensnummer

Ref: 90073, Konto 1470

Är du som ansöker ägare till fastigheten eller
fastigheterna i ansökan?

Ja

Om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Del av Tölö 8:11

Gatuadress

Gamla Göteborgsvägen

Kartunderlag
Ritning eller karta över aktuellt område

Karta kort info Tölö 210114.pdf

Antal byggnader

23

Bostäder

Ja

Antal bostäder:

310

Beskriv kortfattat vad du vill göra
Ansökan om planbesked för byggnation av bostäder på fastigheten del av Tölö 8:11
Planförslaget syftar till att möjliggöra byggnation av ca 250 till 350 nya bostäder på fastigheten
Tölö i Kungsbacka. Förslaget möjliggör såväl hyresrätter, bostadsrätter samt småhus. Som
ett alternativ inom ett av kvarteren finns även en Boviera föreslagen, ett boende riktat till den
som är 55 år eller mer och med extra fokus på sociala ytor. Vid behov skulle planområdet även
kunna innefatta trygghetsboende.
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Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked
Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

Beskrivning av projektets karaktär och dess omfattning
Området består idag av jordbruksmark/ängsmark och en skogsbevuxen höjd. Väster om
området ligger en gård och i öster ligger Tölö kyrka. Då det finns ett stort behov av bostäder i
Kungsbacka och då det här läget ligger med god närhet till centrum och redan utbyggd service
och kommunikation. Till Kungsmässan är det 600 meter fågelvägen och till Kungsbacka station
är det 800 meter. Grön/rekreationsområde finns i direkt anslutning sydost om området och
vidare österut ligger ytterligare bostäder och Tölö golfbana. Läget på området stämmer väl
överens med Kungsbackas ambition att förtäta staden.
Underskrift
Signatur
BankID (GRP)

Erik Lavehall (197604031638)

Dataskyddsförordningen Vi samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna fatta beslut i ditt ärende.
Vi behandlar dina uppgifter med stöd av artikel 6.1 e i Dataskyddsförordningen där det framgår att
behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning.
Support-Id: A69-453
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Tölö - Kungsbacka
•
•
•
•

Del av Tölö 8:11

•
•

Fastigheten köpt av Svenska kyrkan

600-800 m från Kungsbacka centrum
250-350 lägenheter + 10 radhus
HR/BRF eventuellt en Boviera och/eller
trygghetsboende

Begäran om avstyckning inlämnad till
Lantmäteriet

Orienteringsbild: Del av Tölö 8:11 i Kungsbacka
stad.

Ortofoto över del av Tölö 8:11 med närområdet.

Del av Tölö 8:11 i centrala Kungsbacka stad.

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-04-13

§ 151
Dnr 2021-00104
Ansökan om planbesked för Bukärr 1:30, Särögården
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda
åtgärden genom en ny detaljplan inom Bukärr 1:30.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning
för upprättande av detaljplan för Bukärr 1:30, Särögården.
Beslutsmotivering
Förfrågan innebär en exploatering med bostäder och lokaler för verksamheter i Särö
centrum. Ansökan överensstämmer med kommunens översiktsplan, ÖP06, och
kommunen ställer sig därför positiv till förfrågan.
Fastigheten och förfrågan uppfyller översiktsplanens och visionens målsättningar om
närhet till kollektivtrafik och service.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun äger fastigheten Bukärr 1:30 samt angränsande fastighet
Nötegång 1:91. Förvaltningen för Service har den 25 januari 2021 ansökt om
planbesked för att, genom en ny detaljplan, bland annat möjliggöra för uppförandet
av ett boende med särskild service (BmSS) inom fastigheten Bukärr 1:30. Genom en
ny detaljplan kan också nuvarande användning av Särögården ses över för att
stämma med detaljplanens syfte.
Fastigheten är belägen inom detaljplan Sp118 som vann laga kraft 1988. Den
aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för Allmänt ändamål,
med specificering Samlingslokal.
Särögården invigdes 1950 och fungerade då som samlingslokal. När nuvarande
detaljplan antogs fastställdes användningen Samlingslokal och byggrätten
begränsades till att utgöra cirka en femtedel av kvartersmarkens yta. Övrig yta får
enligt nu gällande detaljplan inte bebyggas och används i dag till parkering och
planteringar, mest i form av gräsmatta. Kommunen köpte fastigheten på 1990-talet.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i
utvecklingsområdet för Särö. Platsen är en del av Särö centrum med direkt närhet till
bland annat livsmedelsbutik, vårdcentral, skola, det nya busstorget och annan
kommersiell service.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-03-24
Karta, Bukärr 1:30, 2021-03-24
Ansökan, 2021-01-25
Ansökan, kartbilaga, 2021-01-25
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2021-04-13

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-24
Diarienummer

KS 2021-00104

Ansökan om planbesked Bukärr 1:30, Särögården
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en ny
detaljplan inom Bukärr 1:30.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande
av detaljplan för Bukärr 1:30, Särögården.
Beslutsmotivering
Förfrågan innebär en exploatering med bostäder och lokaler för verksamheter i Särö centrum. Ansökan
överensstämmer med kommunens översiktsplan, ÖP06, och kommunen ställer sig därför positiv till
förfrågan.
Fastigheten och förfrågan uppfyller översiktsplanens och visionens målsättningar om närhet till
kollektivtrafik och service.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun äger fastigheten Bukärr 1:30 samt angränsande fastighet Nötegång 1:91.
Förvaltningen för Service har den 25 januari 2021 ansökt om planbesked för att, genom en ny
detaljplan, bland annat möjliggöra för uppförandet av ett boende med särskild service (BmSS) inom
fastigheten Bukärr 1:30. Genom en ny detaljplan kan också nuvarande användning av Särögården ses
över för att stämma med detaljplanens syfte.
Fastigheten är belägen inom detaljplan Sp118 som vann laga kraft 1988. Den aktuella fastigheten är i
plankartan redovisad som kvartersmark för Allmänt ändamål, med specificering Samlingslokal.
Särögården invigdes 1950 och fungerade då som samlingslokal. När nuvarande detaljplan antogs
fastställdes användningen Samlingslokal och byggrätten begränsades till att utgöra cirka en femtedel
av kvartersmarkens yta. Övrig yta får enligt nu gällande detaljplan inte bebyggas och används i dag till
parkering och planteringar, mest i form av gräsmatta. Kommunen köpte fastigheten på 1990-talet.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i utvecklingsområdet för Särö.
Platsen är en del av Särö centrum med direkt närhet till bland annat livsmedelsbutik, vårdcentral,
skola, det nya busstorget och annan kommersiell service.
1 (3)
Kungsbacka kommun
Stina Wikström
0300-834024

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
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Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-03-24
Karta, Bukärr 1:30, 2021-03-24
Ansökan, 2021-01-25
Ansökan, kartbilaga, 2021-01-25
Beslutet skickas till
Förvaltningen för Service
Beskrivning av ärendet
Kungsbacka kommun äger fastigheten Bukärr 1:30 samt angränsande fastighet Nötegång 1:91.
Förvaltningen för Service har den 25 januari 2021 ansökt om planbesked för att, genom en ny
detaljplan, bland annat möjliggöra för uppförandet av ett boende med särskild service (BmSS) inom
fastigheten Bukärr 1:30. Genom en ny detaljplan kan också nuvarande användning av Särögården ses
över för att stämma med detaljplanens syfte.
Fastigheten är belägen inom detaljplan Sp118 som vann laga kraft 1988. Den aktuella fastigheten är i
plankartan redovisad som kvartersmark för Allmänt ändamål, med specificering Samlingslokal.
Nordväst om Särögården ligger fastigheten Nötegång 1:91 som delvis är planlagd för taxistation men
detaljplanen, Sp118A, har inte genomförts.
Särögården invigdes 1950 och fungerade då som samlingslokal. När nuvarande detaljplan antogs
fastställdes användningen Samlingslokal och byggrätten begränsades till att utgöra cirka en femtedel
av kvartersmarkens yta. Övrig yta får enligt nu gällande detaljplan inte bebyggas och används i dag till
parkering och planteringar, mest i form av gräsmatta. Kommunen köpte fastigheten på 1990-talet.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i utvecklingsområdet för Särö.
Platsen är en del av Särö centrum med direkt närhet till bland annat livsmedelsbutik, vårdcentral,
skola, det nya busstorget och annan kommersiell service. Därför behöver fastighetens framtida
användning ses över inom ramen för en ny detaljplan. Områdets centrala placering i Särö centrum gör
det lämpligt för framförallt bostäder men även för centrumverksamhet.
Förvaltningen för Service har väckt frågan om planbesked utifrån kommunens behov av att ordna
boende med särskild service. Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att det är lämpligt att
använda platsen för detta men ser också ett behov av att möjliggöra för fler användningar. En ny
detaljplan behöver göra det möjligt att uppföra byggnader som i uttryck och skala kompletterar den
nya centrumbebyggelsen som ligger strax söder om området. Genom att inkludera även delar av
fastigheten Nötegång 1:91 i en kommande detaljplan ges ytterligare flexibilitet.

KUNGSBACKA KOMMUN
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I samband med utredningen av planbeskedet noterades följande aspekter som behöver utredas/beaktas
särskilt i den fortsatta planeringsprocessen:


Det är viktigt med trafiksäkra övergångar över Västra Särövägen för att koppla samman
området med Särö centrum.



Trafikbuller från Västra Särövägen och Säröleden kommer troligtvis inverka på hur ny
bostadsbebyggelse kan placeras och utformas, och behöver därför utredas initialt.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

KARTA, BUKÄRR 1:30, 2021-03-24
Skala 1:2500

100 m
© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

2021-03-22
Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked

Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

Uppgifter om dig som söker
Dagens datum

2021-01-25

Jag är medveten om att en avgift kommer att tas ut för
planbeskedet, även om jag får avslag.

Ja

Är du som ansöker om planbesked privatperson eller från
ett företag?

Företag

Organisationsnummer

212000-1256

Företagsnamn

Kungsbacka Kommun

Gatuadress

Storgatan 37

Postnummer

43481

Postort

Kungsbacka

Namn kontaktperson

Semir Robovic

Telefonnummer

070-600 25 60

E-postadress

semir.robovic@kungsbacka.se

Fakturaadress

Använd samma adressuppgifter som
ovan

Är du som ansöker ägare till fastigheten eller
fastigheterna i ansökan?

Ja

Om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Bukärr 1:30>1

Gatuadress

Liabovägen

Kartunderlag
Ritning eller karta över aktuellt område

Särögården.pdf

Antal byggnader

2

Bostäder

Ja

Antal bostäder:

12

Handel

Ja

Antal kvm:

550

Beskriv kortfattat vad du vill göra
Avsikten är att utveckla en plan som möjliggör minst 12 LSS bostäder och gemensamhetsytor i
en alt två byggnader. Utöver det är avsikten att göra en verksamhetsändring på Särögården då
den idag används på fel sätt än vad som är reglerat i detaljplan. Idag används byggnaden mer
av handelsverksamhet än allmänt ändamål.
Underskrift
Signatur
BankID (GRP)

Semir Robovic (198702131692)
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Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked

Dataskyddsförordningen Vi samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna fatta beslut i ditt ärende.
Vi behandlar dina uppgifter med stöd av artikel 6.1 e i Dataskyddsförordningen där det framgår att
behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning.
Support-Id: 45C-A4D

2 (2)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-05-11

§ 194
Dnr 2021-00499
Ansökan om planbesked för Kungsbacka 4:69
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda
åtgärden genom en detaljplan inom Kungsbacka 4:69.
Kommunstyrelsen överlämnar åt byggnadsnämnden att inkludera Kungsbacka 4:69 i
pågående detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka
4:52 och 4:66 i Kungsbacka stad med syftet att möjliggöra för handel och service
inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66, enligt kommunstyrelsens beslut 202102-23 §47.
Beslutsmotivering
Förfrågan innebär att möjliggöra för utökning av handel, kontor och
serviceverksamhet i södra Inlagsområdet och stämmer överens med kommunens
fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad (FÖP 09), varför kommunen ställer sig
positiv till förfrågan.
En omvandling av södra Inlagsområdet från logistik, industri och annan ytkrävande
verksamhet, till handel och service är lämpligt med hänsyn till att handelsplatsen i
södra Inlag med Coop, Willys med flera redan är etablerad intill aktuella fastigheter.
Söder om fastigheten pågår ett detaljplanarbete för handel och service inom
Kungsbacka 4:56 och 4:66. Att samla och komplettera Inlags handelsområde med
ytterligare handel och service bedömer kommunen som en bra utveckling av
området. Handelsplatsen i södra Inlag ska ses som ett komplement till centrala
Kungsbacka och handelsplatsen Borgås i norra Kungsbacka.
Jäv
Fredrik Hansson (C) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Kungsbacka 4:69 har den 26 april 2021 ansökt om planbesked
för handel, kontor och serviceverksamheter inom fastigheterna. Syftet med förfrågan
är att utveckla fastigheten och öppna mot väster och söder. Den norra byggnaden är
högre än den södra.
Fastigheten är centralt placerad längs Hantverksgatan och i närheten till befintligt
handelsområde. Fastigheten är i dag av industriell karaktär och inom fastigheterna
bedrivs bland annat besiktning av bilar. Fastigheten omfattas i sin helhet i dag av
detaljplan K44 (1964-12-13) som medger industri. Tillfarten till området sker via
Hantverksgatan. Enligt fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad ingår området i
sin helhet av område för stadsomvandling på lång sikt.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2021-05-11

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-27
Ansökan om planbesked, 2021-04-26
Karta, Kungsbacka 4:69, 2021-04-27
Kommunstyrelsen 2021-02-23, §47
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-27
Diarienummer

KS 2021-00499

Planbesked för Kungsbacka 4:69 i Kungsbacka stad

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en
detaljplan inom Kungsbacka 4:69.
Kommunstyrelsen överlämnar åt byggnadsnämnden att inkludera Kungsbacka 4:69 i pågående
detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka
stad med syftet att möjliggöra för handel och service inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66,
enligt kommunstyrelsens beslut 2021-02-23 §47.
Beslutsmotivering
Förfrågan innebär att möjliggöra för utökning av handel, kontor och serviceverksamhet i södra
Inlagsområdet och stämmer överens med kommunens fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad
(FÖP 09), varför kommunen ställer sig positiv till förfrågan.
En omvandling av södra Inlagsområdet från logistik, industri och annan ytkrävande verksamhet, till
handel och service är lämpligt med hänsyn till att handelsplatsen i södra Inlag med Coop, Willys med
flera redan är etablerad intill aktuella fastigheter. Söder om fastigheten pågår ett detaljplanarbete för
handel och service inom Kungsbacka 4:56 och 4:66. Att samla och komplettera Inlags handelsområde
med ytterligare handel och service bedömer kommunen som en bra utveckling av området.
Handelsplatsen i södra Inlag ska ses som ett komplement till centrala Kungsbacka och handelsplatsen
Borgås i norra Kungsbacka.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Kungsbacka 4:69 har den 26 april 2021 ansökt om planbesked för handel,
kontor och serviceverksamheter inom fastigheterna. Syftet med förfrågan är att utveckla fastigheten
och öppna mot väster och söder. Den norra byggnaden är högre än den södra.
Fastigheten är centralt placerad längs Hantverksgatan och i närheten till befintligt handelsområde.
Fastigheten är i dag av industriell karaktär och inom fastigheterna bedrivs bland annat besiktning av
bilar. Fastigheten omfattas i sin helhet i dag av detaljplan K44 (1964-12-13) som medger industri.
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Kungsbacka kommun
Maria Malone
0300-834041

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
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Tillfarten till området sker via Hantverksgatan. Enligt fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad
ingår området i sin helhet av område för stadsomvandling på lång sikt.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-27
Ansökan om planbesked, 2021-04-26
Karta, Kungsbacka 4:69, 2021-04-27
Kommunstyrelsen 2021-02-23, §47
Beslutet skickas till
Sökande

Malin Aronsson
Kommundirektör

Emma Kjernald
Samhällsbyggnadschef

Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked

Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

Uppgifter om dig som söker
Dagens datum

2021-04-26

Jag är medveten om att en avgift kommer att tas ut för
planbeskedet, även om jag får avslag.

Ja

Är du som ansöker om planbesked privatperson eller från
ett företag?

Företag

Organisationsnummer

559014-5315

Företagsnamn

Hantverket Fastighets AB

Gatuadress

Box 53205

Postnummer

40016

Postort

Göteborg

Namn kontaktperson

Daniel Utbult

Telefonnummer

070-692 88 89

E-postadress

daniel.utbult@vfast.se

Fakturaadress

Jag vill ange en annan fakturaadress

Namn

Hantverket Fastighets AB

Gatuadress

FE2139-1339 Scancloud

Postnummer

83190

Postort

ÖSTERSUND

Är du som ansöker ägare till fastigheten eller
fastigheterna i ansökan?

Ja

Om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Kungsbacka 4:69

Gatuadress

Hantverksgatan 32

Kartunderlag
Ritning eller karta över aktuellt område

Kba 4-69 Illustration.pdf

Ritning eller karta över aktuellt område

Kba 4-69 Situationsplan.pdf

Antal byggnader

2

Handel

Ja

Antal kvm:

1300

Kontor

Ja

Antal kvm:

1200

Beskriv kortfattat vad du vill göra
Vi önskar planbesked för att utveckla fastigheten över tid. Vi ser möjligheter att inom
fastigheten bedriva handel, kontor och serviceverksamhet.
Planskissen visar att vi vill öppna upp fastigheten mot väster och söder. Norra huset större
sedan trappas ned mot söder.
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Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked
Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

Not: Bifogat avser BYA
Underskrift
Signatur
BankID (GRP)

Johan Daniel Utbult (197504255154)

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras
och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
Support-Id: 4CA-4E7
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SKISS KUNGSBACKA 4:69

INLAG

FÖRSTUDIE 1 DETALJPLAN

2021-04-25

NV

VISIONSBILD

Kungsbacka 4:69 i Kungsbacka stad.

Ortofoto över Kungsbacka 4:69 med närområdet.

Kungsbacka 4:69 i södra delen av Kungsbacka stad.

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

1 (1)

2021-02-23

§ 47
Dnr 2020-01131
Uppdrag att ta fram detaljplan för Kungsbacka 4:52 och 4:66
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för upprättande av detaljplan för
verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i
Kungsbacka stad, daterad 2021-01-13.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan
för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i
Kungsbacka stad.
Jäv
Fredrik Hansson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ställde sig positiv till ansökan om planbesked 22 oktober 2019 för
fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka stad. Uppdraget innebar att
pröva möjligheten att planlägga för kommersiella verksamheter och service, vilket
stämmer överens med kommunens översiktsplan (ÖP06) och fördjupad översiktsplan
för Kungsbacka stad (Föp09).
Projektet ska upprätta en detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna
Kungsbacka 4:52 och 4:66. Projektet innebär att handelsområdet i södra Inlag utökas
till att omfattas av ytterligare två fastigheter vid korsningen HantverksgatanInlagsleden. Utökningen ska komplettera befintligt handelsområde inom Inlag och
ingå i en mer robust handelsstruktur inom hela Kungsbacka stad.
I uppdraget ingår att koppla samman fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 med
intilliggande handelsområde och studera helheten på en översiktlig nivå för att det
nya området ska fungera tillfredställande vad gäller innehåll, trafik, mobilitet och
parkering. Projektet ska kopplas till befintligt gång- och cykelstråk mot centrum och
södra delarna av Kungsbacka stad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-02, § 52
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-13
Projektbeställning, Detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna
Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka stad, 2021-01-13
Karta över Kungsbacka 4:52 och 4:66, 2021-01-13
Kommunstyrelsen 2019-10-22, § 250
Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Andersson (M) yrkar att en redaktionell ändring görs så att
fastighetsbeteckningen i beslutet ändras från Kungsbacka 4:53 till Kungsbacka 4:52.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2 (1)

2021-02-23

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med eget yrkande om redaktionell ändring,
och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden, Kungsbacka Lastbilcentral Fastighets AB

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-05-11

§ 193
Dnr 2020-00919
Ansökan om planbesked för bostäder inom Torred 1:14
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda
åtgärden genom vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
Området som ansökan avser ligger enligt kommunens översiktsplan utanför
utvecklingsområde och därför inom ett område där kommunen inte planerar aktivt
för utveckling av bostäder och samhällsservice.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Torred 1:14 har den 20 oktober 2020 via ombud ansökt om
planbesked för att, genom en ny detaljplan, göra möjligt för uppförandet av cirka 70
bostäder i form av radhus och parhus.
Fastigheten är i dag obebyggd och består av vägområde, skog och slätter. Fastigheten
omfattas inte av någon detaljplan. Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ligger den
aktuella fastigheten i ett område där kommunen inte aktivt planerar för utveckling av
fler bostäder och samhällsservice. Fastigheten ligger inom ett så kallat
utredningsområde som i en framtid eventuellt skulle kunna innefattas i ett
utvecklingsområde och därav bli aktuellt för utveckling.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-21
Karta, Torred 1:14, 2020-11-24
Ansökan om planbesked, 2020-10-20
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-21
Diarienummer

KS 2020-00919

Planbesked för bostäder inom Torred 1:14
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom
vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
Området som ansökan avser ligger enligt kommunens översiktsplan utanför utvecklingsområde och
därför inom ett område där kommunen inte planerar aktivt för utveckling av bostäder och
samhällsservice.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Torred 1:14 har den 20 oktober 2020 via ombud ansökt om planbesked för att,
genom en ny detaljplan, göra möjligt för uppförandet av cirka 70 bostäder i form av radhus och parhus.
Fastigheten är i dag obebyggd och består av vägområde, skog och slätter. Fastigheten omfattas inte av
någon detaljplan. Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ligger den aktuella fastigheten i ett område
där kommunen inte aktivt planerar för utveckling av fler bostäder och samhällsservice. Fastigheten
ligger inom ett så kallat utredningsområde som i en framtid eventuellt skulle kunna innefattas i ett
utvecklingsområde och därav bli aktuellt för utveckling.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-21
Karta, Torred 1:14, 2020-11-24
Ansökan om planbesked, 2020-10-20
Beslutet skickas till
Sökande

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
1 (1)

Samhällsbyggnadskontoret
Elin Kajander
0300-834309
elin.kajander@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KARTA, LOKALISERING TORRED 1:14
Skala 1:10000

500 m

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

2020-11-24 Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked

Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

Uppgifter om dig som söker
Dagens datum

2020-10-20

Jag är medveten om att en avgift kommer att tas ut för
planbeskedet, även om jag får avslag.

Ja

Är du som ansöker om planbesked privatperson eller från
ett företag?

Företag

Organisationsnummer

559012-5299

Företagsnamn

Ekeblad Bostad AB

Gatuadress

Stora Åvägen 21

Postnummer

43634

Postort

Askim

Namn kontaktperson

Sebastian Ahlström

Telefonnummer

072-220 81 97

E-postadress

sebastian.ahlstrom@ekebladbostad.se

Fakturaadress

Använd samma adressuppgifter som
ovan

Är du som ansöker ägare till fastigheten eller
fastigheterna i ansökan?

Nej, fastigheten eller fastigheterna ägs
helt eller delvis av annan

FileUpload
Medgivande från fastighetsägaren

medgivande_fastighetsägare
_20201020.pdf

Förnamn

Gertrud

Efternamn

Galligani

Telefonnummer

070-932 08 23

E-postadress

sh@liveexpo.se

Om fastigheten
Fastighetsbeteckning

TORRED 1:14

Kartunderlag
Ritning eller karta över aktuellt område

Presentation Torred_Kungsbacka
kommun.pdf

Antal byggnader

71

Bostäder

Ja

Antal bostäder:

71

Beskriv kortfattat vad du vill göra
Ekeblad bostad är en bostadsutvecklare som bygger bostadsområden över hela Sverige.
I Torred föreslår vi en blandad radhus bebyggelse, för att nå en bredare målgrupp. Se den
bifogade presentationen för mer information.
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Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked
Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

Underskrift
Signatur
BankID (GRP)

LOVISA STADIG ROSVALL
(199305059082)

Dataskyddsförordningen Vi samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna fatta beslut i ditt ärende.
Vi behandlar dina uppgifter med stöd av artikel 6.1 e i Dataskyddsförordningen där det framgår att
behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning.
Support-Id: F5B-976
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-05-04

§ 176
Dnr 2021-00386
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta
detaljplaner inom Onsala-Kullen 1:98, Vallda 9:5, Frillesås-Rya 1:216
och Fisken 4, 5 och 7 enligt beslutade planbesked
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för Projekt småplaner - OnsalaKullen 1:98, Vallda 9:5, Frillesås-Rya 1:216 och Fisken 4, 5 och 7,daterad 2021-0401.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till
detaljplaner enligt projektbeställning samt beslutade planbesked.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har ett flertal planuppdrag som har gemensamt att de är
av enklare karaktär. Därför finns det en fördel att samordna processen för dessa
projekt. Ett förarbete har gjorts för att identifiera dessa planuppdrag. Totalt har 12
planuppdrag identifierats som bedömts som lämpliga att samordnas inom ramen för
”Projekt småplaner”. Utav dessa 12 uppdrag har fyra valts ut för att ingå i ett första
startpaket.
De planarbeten som avses att starta är Onsala-Kullen 1:98, Vallda 9:5, Frillesås-Rya
1:216 och Fisken 4, 5 och 7. Två av dessa uppdrag är prioriterade utifrån ett
näringslivsperspektiv och de två övriga utifrån att de står näst på tur att starta.
Byggnadsnämnden har lämnat planbesked för samtliga fastigheter.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-14
Projektbeställning Projekt småplaner - Onsala-Kullen 1:98, Vallda 9:5, Frillesås-Rya
1:216 och Fisken 4, 5 och 7, 2021-04-01
Byggnadsnämnden, 2016-06-15, § 176, Onsala-Kullen 1:98
Byggnadsnämnden, 2018-01-11, § 9, Vallda 9:5
Byggnadsnämnden, 2020-01-23, § 7, Fisken 4, 5 och 7
Byggnadsnämnden, 2020-12-18, § 388, Frillesås-Rya 1:216
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-14
Diarienummer

KS 2021-00386

Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta detaljplaner
inom Onsala-Kullen 1:98, Vallda 9:5, Frillesås-Rya 1:216 och Fisken 4, 5 och 7 enligt
beslutade planbesked

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för Projekt småplaner - Onsala-Kullen 1:98, Vallda
9:5, Frillesås-Rya 1:216 och Fisken 4, 5 och 7,daterad 2021-04-01.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplaner enligt
projektbeställning samt beslutade planbesked.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har ett flertal planuppdrag som har gemensamt att de är av enklare
karaktär. Därför finns det en fördel att samordna processen för dessa projekt. Ett förarbete har gjorts
för att identifiera dessa planuppdrag. Totalt har 12 planuppdrag identifierats som bedömts som
lämpliga att samordnas inom ramen för ”Projekt småplaner”. Utav dessa 12 uppdrag har fyra valts ut
för att ingå i ett första startpaket.
De planarbeten som avses att starta är Onsala-Kullen 1:98, Vallda 9:5, Frillesås-Rya 1:216 och Fisken
4, 5 och 7. Två av dessa uppdrag är prioriterade utifrån ett näringslivsperspektiv och de två övriga
utifrån att de står näst på tur att starta.
Byggnadsnämnden har lämnat planbesked för samtliga fastigheter.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-14
Projektbeställning Projekt småplaner - Onsala-Kullen 1:98, Vallda 9:5, Frillesås-Rya 1:216 och Fisken
4, 5 och 7, 2021-04-01
Byggnadsnämnden, 2016-06-15, § 176, Onsala-Kullen 1:98
Byggnadsnämnden, 2018-01-11, § 9, Vallda 9:5
Byggnadsnämnden, 2020-01-23, § 7, Fisken 4, 5 och 7
Byggnadsnämnden, 2020-12-18, § 388, Frillesås-Rya 1:216
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Kungsbacka kommun
Stina Wikström
0300-834024

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

PROJEKTBESTÄLLNING
SAMHÄLLSBYGGNAD
1 (4)

Projektnamn
Projekt småplaner – startpaket 1
Beställare
Namn och roll

E-postadress

Stina Wikström
Björn Vikström

stina.wikstrom@kungsbacka.se
bjorn.vikstrom@kungsbacka.se

Status

Beställningen är

Telefon

0300-83 40 24
0300-83 50 13

Datum

Färdigställd

Version
Datum

Författare

Version

2021-04-01

Stina Wikström

1

Ändringsbeskrivning

OMFATTNING OCH RESULTAT
INLEDNING OCH BAKGRUND
Samhällsbyggnadskontoret har ett flertal planuppdrag som har gemensamt att de är av enklare karaktär.

Därför finns det en fördel att samordna processen för dessa projekt. Ett förarbete har gjorts för att

identifiera dessa planuppdrag. Totalt har 12 planuppdrag identifierats som bedömts som lämpliga att

samordnas inom ramen för ”Projekt småplaner”. Den här projektbeställningen gäller fyra detaljplaner
som bedömts som lämpliga att starta upp:
•

Onsala-Kullen 1:98
•

Planändring för att möjliggöra tillbyggnad av enbostadshuset, som idag ligger helt på

prickad mark. Planbesked gavs 2016-06-15. Detaljplanen hanteras i byggnadsnämndens
diarium 2021-00008.

Kungsbacka kommun
Postadress

434 81 Kungsbacka

Besöksadress

Stadshuset, Storgatan 37

Telefon

0300-83 40 00

Webbplats

www.kungsbacka.se

PROJEKTBESTÄLLNING
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•

Vallda 9:5
•

Planändringen för att möjliggöra för ytterligare två bostadshus inom fastigheten.

Planbesked gavs 2018-01-11, BN§ 9. Detaljplanen hanteras i byggnadsnämndens
diarium 2021-00009.

•

Fisken 4, 5 och 7
•

Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för att möjliggöra en mer rationell
fastighetsindelning. Planbesked gavs 2020-01-23, BN§ 7. Detaljplanen hanteras i

•

byggnadsnämndens diarium 2021-00011.

Frillesås-Rya 1:216
•

Planändring för att tillåta en högre byggnadshöjd inom del av fastigheten. Planbesked

gavs 2020-12-18, BN§ 388. Detaljplanen hanteras i byggnadsnämndens diarium 202100010.

FÖRVÄNTAD NYTTA
”Projekt småplaner” innebär att arbetet med fyra detaljplaner startas upp samtidigt och drivs parallellt av

samma projektgrupp inom samhällsbyggnadskontoret. Gemensamt för uppdragen är att de innebär en

ändring av detaljplan och inte kräver tekniska utredningar. Den förväntade nyttan av att arbeta på detta

sätt är att få praktiska samordningsvinster som gör att planprocessen kan förkortas.

Två av uppdragen berör verksamheter och planarbetet bidrar positivt till företagsklimatet i kommunen.
De övriga två uppdragen har framför allt betydelse för den enskilde fastighetsägaren.
HÅLLBARHETSASPEKTER
Planuppdragen är av mindre karaktär och bedöms därför inte ha någon stor inverkan på

hållbarhetsaspekter, frånsett att fastigheternas framtida användning blir ändamålsenlig och därför mer

lämplig.

UPPDRAG
Uppdraget omfattar arbetet med fyra detaljplaner inom ramen för ”Projekt småplaner”. Detaljplanerna
beskrivs ovan under rubriken Inledning och bakgrund.

PROJEKTBESTÄLLNING
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PRIORITERING
”Projekt småplaner” fokuserar på att samordna processen för fyra detaljplaner med förhoppning om att

förkorta tiden för detaljplanearbetet. En följdeffekt blir att kostnaden för detaljplaneprocessen minskar.

Kvaliteten på detaljplanerna säkerställs genom att arbetet fokuserar på relevanta frågeställningar med
tydlig koppling till syftet med respektive uppdrag.

PROJEKTETS LEVERANSER
Projektet kommer att leverera en metod för att tidseffektivisera arbetet med detaljplaner som är av
mycket enkel karaktär. Metoden inkluderar mallar för planbeskrivning samt en rutinbeskrivning.

AVGRÄNSNINGAR
De planarbeten som startas upp avser att pröva endast det som avsågs vid beslut om planbesked. Om det
under arbetets gång uppdagas att arbetets omfattning är av större karaktär eller sökande önskar pröva
ytterligare förändringar kan uppdraget pausas då det inte längre är av längre karaktär.
TIDPLAN
• Uppstart – Q2
•

Samråd – Q2

•

Granskning – Q3 (om detaljplanen inte kan genomföras med begränsat standardförfarande)

•

Antagande – Q3 (Q4 vid behov av granskning)

EKONOMI
Planuppdrag finansieras genom plankostnadsavtal.
KOMMUNALA KOSTNADER
Det finns inga kommunala kostnader kopplade till planuppdragen.
KOMMUNALA INTÄKTER
De kommunala intäkter som kan aktualiseras är framför allt anslutningsavgift till kommunalt VA.

PROJEKTBESTÄLLNING
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BESLUT OCH RAPPORTERING
RAPPORTERINGSRUTINER
Avrapportering sker till KSAU efter antagna detaljplaner.
BESLUTSINSTANSER
Byggnadsnämnden fattar beslut om uppdrag, samråd, granskning och antagande för detaljplanerna.
Byggnadsnämndens roll är även att besluta kring gestaltningsfrågor och utformning.

AVSLUT
ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT
Efter att detaljplanerna vunnit laga kraft sker ett överlämnande till Förvaltningen för Bygg och Miljö för
Bygglovsprövning.
UTVÄRDERING AV PROCESS OCH FÖRVÄNTAD NYTTA
Arbetsprocessen följs upp och utvärderas under arbetets gång samt efter projektets avslut.

KUNGSBACKA KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

16 (90)

Datum

2016-06-15

BN § 176

Dnr 2016-P028

Onsala-Kullen 1:98 – Planbesked
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att upprätta ny detaljplan och
genomföra samråd för Onsala-Kullen 1:98.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga till befintligt hus på
fastigheten.
Detaljplanen upprättas med ett standardförfarande. Detaljplanen beräknas kunna
antas andra kvartalet 2017.
Beskrivning av ärendet
En ansökan om planbesked för fastigheten Onsala-Kullen 1:98 kom in 2016-04-04.
Fastigheten är belägen inom detaljplan O105, laga kraft 68-07-23.
Bygglov för befintlig byggnad beviljades 1969-11-10, med en placering helt på
prickad mark. Kommande ägare önskar bygga till huvudbyggnaden mot väster, men
eftersom huvudbyggnaden avviker från planbestämmelserna, och avvikelsen inte kan
betraktas som en liten avvikelse, finns hinder att bevilja bygglov enligt
bestämmelserna i plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL, kap 9 § 30a.
Förvaltningen bedömer att den föreslagna planändringen är förenlig med kap 2 § 6.
I samband med planläggningen är det lämpligt att, utöver gällande bestämmelser,
tillföra bestämmelser om största byggnadsarea för huvudbyggnad och
komplementbyggnad, högsta antal av och byggnadshöjd för komplementbyggnad,
minsta avstånd till fastighetsgräns för byggnader, största antal bostäder inom
fastigheten samt planens genomförandetid.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-05-24, § 201
Tjänsteskrivelse 2016-04-18
Ansökan 2016-04-04
Bilagor
Ansökan 2016-04-04
Beslutet skickas till
Sökanden
Förvaltningen för Plan & Bygg, planavdelningen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Kungsbacka kommun
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2020-12-18

56 (140)

§ 388

Planbesked för Frillesås-Rya 1:216
Dnr BN 2020–00030

Beslut
Byggnadsnämnden lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en
ändring av befintlig detaljplan inom Frillesås-Rya 1:216.
Syftet med ändringen är att möjliggöra en högre nockhöjd inom delar av byggrätten.
Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ändring av
detaljplan för Frillesås-Rya 1:216 samt genomföra samråd och granskning.
Detaljplanen upprättas när plankostnadsavtal har tecknats.

Beslutsmotivering
Bedömningen är att det är lämpligt att ändra detaljplanen för att möjliggöra en bättre disponering av
ytor för handel, lager, personal- och teknikutrymmen.

Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Frillesås-Rya 1:216 har den 5 november 2020 via ombud ansökt om
planbesked för att, genom en ändring av detaljplanen, möjliggöra en placering av utrymmen för
personal och teknik på det som idag är tak.
Fastigheten är belägen inom detaljplan LFP46 som vann laga kraft 2019-11-23. Genomförandetiden
har inte gått ut. Detaljplanen begränsar nockhöjden till 5,5 meter inom större delen av byggrätten.
En ändring av detaljplanen görs i syfte att möjliggöra en högre nockhöjd inom delar av byggrätten.

Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-11-26, § 423; Förslag: Byggnadsnämnden lämnar besked
att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en ändring av befintlig detaljplan inom
Frillesås-Rya 1:216. Syftet med ändringen är att möjliggöra en högre nockhöjd inom delar av
byggrätten. Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till
ändring av detaljplan för Frillesås-Rya 1:216 samt genomföra samråd och granskning.
Detaljplanen upprättas när plankostnadsavtal har tecknats.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-13
Ansökan om planbesked, 2020-11-05
Bilaga, Foto 001
Bilaga, Foto 002
Bilaga, Fasadskisser 003

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Kungsbacka kommun
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2020-12-18

57 (140)

Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga arbetsutskottets
förslag, och att byggnadsnämnden bifaller det.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen
Fastighetsägaren
Fastighetsägarens ombud

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-05-04

§ 175
Dnr 2017-00096
Uppdrag om projektbeställningar för nya detaljplaner för utveckling av
Säröhus inom Särö 1:441 och för bostäder inom Särö 1:440
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ändrar sitt beslut från den 27 mars 2018, § 67, på så sätt att
byggnadsnämnden ska avvakta att enligt ovan beslut utarbeta förslag till detaljplan
till dess kommunstyrelsen återkommer med nytt beslut.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram projektbeställningar
för nya detaljplaner dels för utveckling av Säröhus inom Särö 1:441, dels för
bostäder inom Särö 1:440.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2018 dels att förslag till planprogram för
Säröhus, med viss revidering, skulle ligga till grund för kommande planprogram,
dels att byggnadsnämnden när principavtal med fastighetsägaren tecknats, skulle
utarbeta förslag till ny detaljplan enligt kommunstyrelsens direktiv, dels att ge
kommundirektören i uppdrag att utarbeta förslag till principavtal med
fastighetsägaren till Säröhus.
Arbete med detaljplaneläggning enligt kommunstyrelsens tidigare beslut bör kunna
påbörjas och slutföras genom att möjligheterna till detaljplaneläggning prövas
separat för vardera av fastigheterna Särö 1:441 och för Särö 1:440.
Projektbeställningar för respektive fastighet ska tas fram och godkännas av
kommunstyrelsen.
Frågan om detaljplaneläggning kommer vid godkännandet av projektbeställningarna
att på nytt överlämnas till Byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden kan därefter
påbörja arbete med respektive detaljplan, under förutsättning att fastighetsägarna
träffar behövliga avtal enligt kommunstyrelsens tidigare beslut och kommunens taxa
för detaljplanearbete.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2019-11-28, § 579
Kommunstyrelsen 2018-03-27, § 67
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-07
Diarienummer

KS 2017-00096

Uppdrag om projektbeställningar för nya detaljplaner för utveckling av Säröhus inom
Särö 1:441 och för bostäder inom Särö 1:440
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ändrar sitt beslut från den 27 mars 2018, § 67, på så sätt att byggnadsnämnden ska
avvakta att enligt ovan beslut utarbeta förslag till detaljplan till dess kommunstyrelsen återkommer
med nytt beslut.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram projektbeställningar för nya
detaljplaner dels för utveckling av Säröhus inom Särö 1:441, dels för bostäder inom Särö 1:440.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2018 dels att förslag till planprogram för Säröhus, med viss
revidering, skulle ligga till grund för kommande planprogram, dels att byggnadsnämnden när
principavtal med fastighetsägaren tecknats, skulle utarbeta förslag till ny detaljplan enligt
kommunstyrelsens direktiv, dels att ge kommundirektören i uppdrag att utarbeta förslag till
principavtal med fastighetsägaren till Säröhus.
Arbete med detaljplaneläggning enligt kommunstyrelsens tidigare beslut bör kunna påbörjas och
slutföras genom att möjligheterna till detaljplaneläggning prövas separat för vardera av fastigheterna
Särö 1:441 och för Särö 1:440. Projektbeställningar för respektive fastighet ska tas fram och
godkännas av kommunstyrelsen.
Frågan om detaljplaneläggning kommer vid godkännandet av projektbeställningarna att på nytt
överlämnas till Byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden kan därefter påbörja arbete med respektive
detaljplan, under förutsättning att fastighetsägarna träffar behövliga avtal enligt kommunstyrelsens
tidigare beslut och kommunens taxa för detaljplanearbete.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2019-11-28, § 579
Kommunstyrelsen 2018-03-27, § 67
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Samhällsbyggnadskontoret
Anna Karin Ljungman
0300-834523

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden, sökande
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2018 dels att förslag till planprogram för Säröhus, med viss
revidering, skulle ligga till grund för kommande planprogram, dels att byggnadsnämnden när
principavtal med fastighetsägaren tecknats skulle utarbeta förslag till ny detaljplan enligt
kommunstyrelsens direktiv och dels att ge kommundirektören i uppdrag att utarbeta förslag till
principavtal med fastighetsägaren till Säröhus.
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnade den 28 november 2019 uppdrag till
samhällsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för hotell- och konferensanläggning samt
bostäder på Särö 1:441 med flera enligt kommunstyrelsens begäran samt att detaljplan skulle upprättas
när plankostnadsavtal och principavtal har tecknats.
Vissa förberedande utredningar har redan utförts, huvudsakligen av fastighetsägaren till Säröhus, som
till viss del kommer att kunna användas i planarbetet. Principavtal och plankostnadsavtal har inte
kunnat träffas och detaljplanearbetet har i huvudsak inte påbörjats.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att arbete med detaljplaneläggning enligt kommunstyrelsens
tidigare beslut bör kunna påbörjas och slutföras genom att möjligheterna till detaljplaneläggning
prövas separat för vardera av fastigheterna Särö 1:441 och för Särö 1:440. Projektbeställningar för
respektive fastighet ska tas fram och godkännas av kommunstyrelsen.
Frågan om detaljplaneläggning kommer vid godkännandet av projektbeställningarna att på nytt
överlämnas till Byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden kan därefter påbörja arbete med respektive
detaljplan, under förutsättning att fastighetsägarna träffar behövliga avtal enligt kommunstyrelsens
tidigare beslut och kommunens taxa för detaljplanearbete.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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§ 67

Planprogram för utveckling av Säröhus - fastigheterna Särö 1:440 m.fl.
KS/2017:96

7.1.2

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslag till planprogram för Säröhus, daterat juni
2017, med viss revidering ska ligga till grund för kommande planläggning av
Säröhus. Revideringen innebär att utvecklingen av Säröhus inte får medföra
ytterligare byggnation i anslutning till fastigheten i söder.
Kommunstyrelsen hemställer hos Byggnadsnämnden att när principavtal är
tecknat med fastighetsägaren utarbeta förslag till ny detaljplan i enlighet med
kommunstyrelsen direktiv.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta förslag till
principavtal med fastighetsägaren till Säröhus.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till planprogram för utveckling av Säröhus har nu varit föremål för
samråd. I bifogad samrådsredogörelse kommenterar samhällsbyggnadskontoret
inkomna yttranden och föreslår viss revidering av programförutsättningarna som
direktiv till kommande planläggning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-13, § 115, Förslag: Kommunstyrelsen
beslutar att förslag till planprogram för Säröhus, daterat juni 2017, med viss
revidering ska ligga till grund för kommande planläggning av Säröhus.
Revideringen innebär att utvecklingen av Säröhus inte får medföra ytterligare
byggnation i anslutning till fastigheten i söder. Kommunstyrelsen hemställer
hos Byggnadsnämnden att när principavtal är tecknat med fastighetsägaren
utarbeta förslag till ny detaljplan i enlighet med kommunstyrelsen direktiv.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta förslag till
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-03-27

principavtal med fastighetsägaren till Säröhus.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-01-30, Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att förslag till planprogram för Säröhus, daterat juni
2017, med viss revidering ska ligga till grund för kommande planläggning av
Säröhus. Revideringen innebär att anläggningen högst får omfatta 115 hotellrum
samt att fastigheten 1:440 inte ska ingå i planområdet. Kommunstyrelsen
hemställer hos Byggnadsnämnden att när principavtal är tecknat med
fastighetsägaren utarbeta förslag till ny detaljplan i enlighet med
kommunstyrelsen direktiv. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att utarbeta förslag till principavtal med fastighetsägaren till Säröhus.
Samrådsredogörelse, daterad, 2018-01-31,
Mobilitetsplan – utredning från Säröhus,
Förslag till planprogram, daterat juni 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Emma Vildstrand (MP) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
trafiksituationen och beskrivningen av hur trafiken kan komma att se ut inte är
trovärdig, utan behöver kompletteras inför att planprogrammet ska kunna antas.
Johan Tolinsson (S), Ulrika Landergren (L), Roger Larsson (KB), Lisa
Andersson (M) och Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer inledningsvis proposition på om ärendet
ska avgöras idag eller återremitteras.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden, nämnden för Teknik, nämnden för Miljö & Hälsoskydd
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§ 174
Dnr 2021-00486
Uppdrag att ta fram projektbeställning för en utvidgning av
parkeringsplatsen Klaraplan i Gottskär
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram projektbeställning för
en utvidgning av parkeringsplatsen Klaraplan i Gottskär.
Sammanfattning av ärendet
För att ge förutsättningar för att minska biltrafiken till och parkeringsmöjligheterna
på Hamnplan samt förbättra parkeringsmöjligheterna inom gångavstånd till
Hamnplan föreslås den befintliga parkeringsplatsen Klaraplan att rustas upp och
utvidgas. Parkeringsplatsen föreslås även att kombineras med en ny bussvändslinga
och busshållplats som ersätter befintligt hållplatsläge öster om Klaraplan.
Detaljplaneområdet föreslås vara ungefär dubbelt så stort som nuvarande
parkeringsplats och tillkommande parkeringsplatser byggs lämpligen ut etappvis
efter behov. Planområdet avser att inrymma parkeringsplatser för besökare till
Gottskär, plats för ny bussvändslinga och hållplats med tillhörande parkering för
cykel och moped samt plats för befintlig återvinningsstation.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-12
Karta, 2021-04-12
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-12
Diarienummer

KS 2019-00058

Uppdrag att ta fram projektbeställning för parkeringsplatsen Klaraplan i Gottskär
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram projektbeställning för en utvidgning av
parkeringsplatsen Klaraplan i Gottskär.
Sammanfattning av ärendet
För att ge förutsättningar för att minska biltrafiken till och parkeringsmöjligheterna på Hamnplan samt
förbättra parkeringsmöjligheterna inom gångavstånd till Hamnplan föreslås den befintliga
parkeringsplatsen Klaraplan att rustas upp och utvidgas. Parkeringsplatsen föreslås även att
kombineras med en ny bussvändslinga och busshållplats som ersätter befintligt hållplatsläge öster om
Klaraplan.
Detaljplaneområdet föreslås vara ungefär dubbelt så stort som nuvarande parkeringsplats och
tillkommande parkeringsplatser byggs lämpligen ut etappvis efter behov. Planområdet avser att
inrymma parkeringsplatser för besökare till Gottskär, plats för ny bussvändslinga och hållplats med
tillhörande parkering för cykel och moped samt plats för befintlig återvinningsstation.
Beskrivning av ärendet
Kommunen har som målsättning att utveckla orten Gottskär som hamnmiljö, besöksmål och
boendemiljö och 23 oktober 2018 godkände kommunstyrelsen förstudien för att utveckla Gottskär.
Förstudien ger en bild av den framtida utvecklingen av Gottskär och fungerar som styrdokument för
den fortsatta planeringsprocessen.
I förstudien föreslås ett flertal åtgärder:
 Öka tillgängligheten och tryggheten för gående och cyklister samt skapa nya stråk
 Minska biltrafiken till och begränsa parkeringsmöjligheterna på Hamnplan
 Säkerställa goda parkeringsmöjligheter inom gångavstånd från Hamnplan
 Skapa förutsättningar för befintliga och nya verksamheter
Som ett led i att genomföra de föreslagna åtgärderna i förstudien har detaljplanearbete startats upp för
Skällared 3:55 (Hamnkrogen) i syfte att möjliggöra för bostäder, verksamheter, restaurang och
småbåtshamn inom fastigheten Skällared 3:55. Detaljplanen var ute på samråd hösten 2020 och
planeras att antas våren 2022. Vidare pågår detaljplanearbete för att ändra detaljplanen för
Samhällsbyggnadskontoret

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

småbåtshamnen inom Skällared 4:1, Gottskärs hamn, i syfte att möjliggöra för en fortsatt användning
av vattenområdet för småbåtshamn.
I samband med att förstudien godkändes gavs även uppdrag att starta upp planprogram för resterande
del av utveckling av Gottskär i enlighet med förstudien. Arbete har sedan dess pågått med att utreda
hur de föreslagna åtgärderna i förstudien ska kunna genomföras. Kommunen har bland annat från och
med 1 april 2021 tagit över väghållarskapet från Trafikverket för Gottskärsvägen mellan Hamnplan
och Klaraplan, för att kunna genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gående och cyklister.
Kommunen hade tidigare ett arrendeavtal för att nyttja marken för befintlig busshållplats öster om
Klaraplan, hållplatsläge Gottskär. Avtalet upphörde att gälla 31 december 2005 och kommunen
behöver hitta en annan placering för busshållplatsen för att inte hållplatsläget ska riskeras att dras in.
Arbete har pågått med att studera alternativa platser för hållplatsläget och den lämpligaste placeringen
av bussvändslingan och hållplatsen har bedömts att vara på andra sidan av Gottskärsvägen i anslutning
till parkeringsplatsen Klaraplan. Det nya hållplatsläget bör även utformas med parkering för cykel och
moped, vilket är något som saknas på det befintliga hållplatsläget och som det finns ett behov av.
En större parkeringsplats vid Klaraplan kan även ersätta befintliga parkeringsplatser inom kommunens
fastighet Skällared 3:87, där en ny detaljplan kan möjliggöra för bostadsbebyggelse på ytan i stället.
Kostnaden för framtagandet av detaljplanen för Klaraplan, markförvärv, upprustning och utvidgningen
av parkeringsplatsen samt anläggandet av bussvändslingan och det nya hållplatsläget avses att
finansieras genom kommunstyrelsens förvaltning och medel finns avsatta i exploateringsbudgeten
2021–2023.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-12
Karta, 2021-04-12
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Översiktskarta

Gottskär

Karta - Parkeringsytor i Gottskär idag

Klaraplan

Skällared 3:87

Hamnplan
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2021-05-04

§ 173
Dnr 2019-00058
Uppdrag att beställa värdering för småbåtshamn inom Skällared 4:1
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att beställa en värdering av
småbåtshamnen inom kommunens fastighet Skällared 4:1, Gottskärs hamn.
Jäv
Fredrik Hansson (C) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har som målsättning att utveckla orten Gottskär som hamnmiljö,
besöksmål och boendemiljö och 23 oktober 2018 godkände kommunstyrelsen
förstudien för att utveckla Gottskär. Förstudien ger en bild av den framtida
utvecklingen av Gottskär och fungerar som styrdokument för den fortsatta
planeringsprocessen.
I förstudien föreslås ett flertal åtgärder:
* Öka tillgängligheten och tryggheten för gående och cyklister samt skapa nya stråk
* Minska biltrafiken till och begränsa parkeringsmöjligheterna på Hamnplan
* Säkerställa goda parkeringsmöjligheter inom gångavstånd från Hamnplan
* Skapa förutsättningar för befintliga och nya verksamheter
Som ett led i att genomföra de föreslagna åtgärderna i förstudien har
detaljplanearbete startats upp för Skällared 3:55 (Hamnkrogen) i syfte att möjliggöra
för bostäder, verksamheter, restaurang och småbåtshamn inom fastigheten Skällared
3:55. Detaljplanen var ute på samråd hösten 2020 och planeras att antas våren 2022.
Vidare pågår detaljplanearbete för att ändra detaljplanen för småbåtshamnen inom
Skällared 4:1, Gottskärs hamn, i syfte att möjliggöra för en fortsatt användning av
vattenområdet för småbåtshamn.
I samband med att förstudien godkändes gavs även uppdrag att starta upp
planprogram för resterande del av utveckling av Gottskär i enlighet med förstudien.
Arbete har sedan dess pågått med att utreda hur de föreslagna åtgärderna i förstudien
ska kunna genomföras. Kommunen har bland annat från och med 1 april 2021 tagit
över väghållarskapet från Trafikverket för Gottskärsvägen mellan Hamnplan och
Klaraplan, för att kunna genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gående och
cyklister.
Kommunen hade tidigare ett arrendeavtal för att nyttja marken för befintlig
busshållplats öster om Klaraplan, hållplatsläge Gottskär. Avtalet upphörde att gälla
31 december 2005 och kommunen behöver hitta en annan placering för
busshållplatsen för att inte hållplatsläget ska riskeras att dras in. Arbete har pågått
med att studera alternativa platser för hållplatsläget och den lämpligaste placeringen
av bussvändslingan och hållplatsen har bedömts att vara på andra sidan av
Justerare
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Gottskärsvägen i anslutning till parkeringsplatsen Klaraplan. Det nya hållplatsläget
bör även utformas med parkering för cykel och moped, vilket är något som saknas på
det befintliga hållplatsläget och som det finns ett behov av.
En större parkeringsplats vid Klaraplan kan även ersätta befintliga parkeringsplatser
inom kommunens fastighet Skällared 3:87, där en ny detaljplan kan möjliggöra för
bostadsbebyggelse på ytan i stället.
Kostnaden för framtagandet av detaljplanen för Klaraplan, markförvärv, upprustning
och utvidgningen av parkeringsplatsen samt anläggandet av bussvändslingan och det
nya hållplatsläget avses att finansieras genom kommunstyrelsens förvaltning och
medel finns avsatta i exploateringsbudgeten 2021–2023.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-12
Karta, 2021-04-12
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare
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2021-04-12
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KS 2019-00058

Uppdrag att beställa värdering för småbåtshamn inom Skällared 4:1
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att beställa en värdering av småbåtshamnen inom
kommunens fastighet Skällared 4:1, Gottskärs hamn.
Sammanfattning av ärendet
Gottskärs hamn är den enda hamnen som kommunen fortfarande äger och hamnen arrenderas idag ut
till Gottskärs båtägareförening. I syfte att ha som underlag för ställningstagande kring ett fortsatt
ägande av Gottskärs hamn behöver kommunen beställa en värdering av småbåtshamnen inom
kommunens fastighet Skällared 4:1, Gottskärs hamn.
Gottskärs hamn utgörs av bryggor, hamnbyggnad, sjömack och del av Hamnplan. Befintlig
hamnbyggnad är i stort behov av renovering, alternativt att befintlig byggnad rivs och att en ny
uppförs. Vidare behöver en spolplatta anläggas för att hamnverksamheten ska kunna fortsätta att
bedrivas. Del av hamnbyggnaden arrenderas även ut till segelsällskapet Kaparen och i hamnbyggnaden
finns också en toalett för allmänheten som kommunen sköter och underhåller.
Vid en eventuell försäljning av hamnen bör en ny detaljplan tas fram för Hamnplan för att tydliggöra
vilka möjligheter som finns på platsen och säkerställa en byggrätt för uppförande av en ny
hamnbyggnad.
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Den 22 mars 2000 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utbjuda Kullaviks, Lerkils
och Gottskärs hamn till försäljning.
Den 8 mars 2001 och 7 juni 2001 beslutade kommunfullmäktige om försäljning av Kullaviks
respektive Lerkils hamn. Den 16 oktober 2001 beslutade Hamnstyrelsen för Gottskärs hamn att föreslå
kommunstyrelsen att Gottskärs hamn utarrenderas i avvaktan på beslut om framtida utformning och att
Hamnstyrelsen upphör efter 1 kvartalet 2002. Den 6 november 2001 beslutade kommunstyrelsens
arbetsutskott att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för utarrendering av
Gottskärs hamn samt om fortsatt huvudmannaskap för Hamnstyrelsens kvarvarande uppgifter.
Den 13 december 2001 gav kommunstyrelsen kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att förhandla
med Gottskärs båtägareförening beträffande Gottskärs hamn.
Samhällsbyggnadskontoret
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-

Den 16 januari 2003 beslutade kommunfullmäktige att:

-

försäljningen av Gottskärs hamn avbryts och hamnen kvarstår i kommunal regi

-

kommunstyrelsen får i uppdrag att sköta Hamnstyrelsens uppgifter i avvaktan på att
fullmäktige fattar beslut i försäljningsärendet och förslag till huvudmannaskap för
Hamnstyrelsens uppgifter fastställts.

-

Hamnstyrelsen upphör 31 december 2002.

Pågående arbete
Kommunen har som målsättning att utveckla orten Gottskär som hamnmiljö, besöksmål och
boendemiljö och 23 oktober 2018 godkände kommunstyrelsen förstudien för att utveckla Gottskär.
Förstudien ger en bild av den framtida utvecklingen av Gottskär och fungerar som styrdokument för
den fortsatta planeringsprocessen.
I förstudien föreslås ett flertal åtgärder:
-

Öka tillgängligheten och tryggheten för gående och cyklister samt skapa nya stråk

-

Minska biltrafiken till och begränsa parkeringsmöjligheterna på Hamnplan

-

Säkerställa goda parkeringsmöjligheter inom gångavstånd från Hamnplan

-

Skapa förutsättningar för befintliga och nya verksamheter

Som ett led i att genomföra de föreslagna åtgärderna i förstudien har detaljplanearbete startats upp för
Skällared 3:55 (Hamnkrogen) i syfte att möjliggöra för bostäder, verksamheter, restaurang och
småbåtshamn inom fastigheten Skällared 3:55. Detaljplanen var ute på samråd hösten 2020 och
planeras att antas våren 2022. Vidare pågår detaljplanearbete för att ändra detaljplanen för
småbåtshamnen inom Skällared 4:1, Gottskärs hamn, i syfte att möjliggöra för en fortsatt användning
av vattenområdet för småbåtshamn.
I samband med att förstudien godkändes gavs även uppdrag att starta upp planprogram för resterande
del av utveckling av Gottskär i enlighet med förstudien. Arbete har sedan dess pågått med att utreda
hur de föreslagna åtgärderna i förstudien ska kunna genomföras. Kommunen har bland annat från och
med 1 april 2021 tagit över väghållarskapet från Trafikverket för Gottskärsvägen mellan Hamnplan
och Klaraplan, för att kunna genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gående och cyklister.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-12
Karta 2021-04-12
Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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§ 172
Dnr 2020-00909
Godkännande av principavtal med Riksbyggen för detaljplan för
stadsutveckling inom kvarteret Gjutaren och Liljan samt markanvisning
avseende del av Gjutaren 1
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner principavtal inklusive markanvisning som
undertecknats av Kungsbacka Gjutaren 2 AB C/O Riksbyggen Ekonomisk Förening
och Riksbyggen Ekonomisk förening, 6 april 2021.
Kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören, eller deras respektive
ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna avtalet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen godkände planprogram för kvarteret Gjutaren och Liljan 2020-0825.
Principavtalet reglerar samarbetet mellan Kungsbacka Gjutaren 2 AB C/O
Riksbyggen Ekonomisk Förening, Riksbyggen Ekonomisk Förening och kommunen
i detaljplanearbetet för stadsutveckling inom kvarteret Gjutaren och Liljan, samt
markanvisning avseende del av Gjutaren 1.
Planområdet bedöms kunna innehålla ca 250 nya bostäder i flerbostadshus och
radhus, ny förskola och skola för 100 respektive 400 barn samt lokaler för
centrumverksamhet. Kommunen avser att uppföra och äga skolbyggnaden och
underliggande parkeringsgarage som även är tänkt att kunna nyttjas som ett allmänt
parkeringsgarage för att tillgodose parkeringsbehovet i närområdet. Mark för
flerbostadshus och centrumverksamhet inom kommunens fastighet Gjutaren 1 i den
sydöstra delen av planområdet avses att överlåtas till Riksbyggen Ekonomisk
Förening. Mark som planläggs för radhus i den nordvästra delen av planområdet
planerar kommunen att markanvisa efter laga kraft vunnen detaljplan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 12 april 2021.
Principavtal med Kungsbacka Gjutaren 2 AB C/O Riksbyggen Ekonomisk Förening
och Riksbyggen Ekonomisk Förening för detaljplan för stadsutveckling inom
kvarteret Gjutaren och Liljan och markanvisning avseende del av Gjutaren 1, 6 april
2021.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-12
Diarienummer

KS 2020-00909

Godkännande av principavtal inklusive markanvisning med Riksbyggen för detaljplan
för stadsutveckling inom kvarteret Gjutaren och Liljan.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner principavtal inklusive markanvisning som undertecknats av Kungsbacka
Gjutaren 2 AB C/O Riksbyggen Ekonomisk Förening och Riksbyggen Ekonomisk förening, 6 april
2021.
Kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören, eller deras respektive ersättare, utses att för
kommunens räkning underteckna avtalet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen godkände planprogram för kvarteret Gjutaren och Liljan 2020-08-25.
Principavtalet reglerar samarbetet mellan Kungsbacka Gjutaren 2 AB C/O Riksbyggen Ekonomisk
Förening, Riksbyggen Ekonomisk Förening och kommunen i detaljplanearbetet för stadsutveckling
inom kvarteret Gjutaren och Liljan, samt markanvisning avseende del av Gjutaren 1.
Planområdet bedöms kunna innehålla ca 250 nya bostäder i flerbostadshus och radhus, ny förskola och
skola för 100 respektive 400 barn samt lokaler för centrumverksamhet. Kommunen avser att uppföra
och äga skolbyggnaden och underliggande parkeringsgarage som även är tänkt att kunna nyttjas som
ett allmänt parkeringsgarage för att tillgodose parkeringsbehovet i närområdet. Mark för flerbostadshus
och centrumverksamhet inom kommunens fastighet Gjutaren 1 i den sydöstra delen av planområdet
avses att överlåtas till Riksbyggen Ekonomisk Förening. Mark som planläggs för radhus i den
nordvästra delen av planområdet planerar kommunen att markanvisa efter laga kraft vunnen detaljplan.
Beskrivning av ärendet
Inom planområdet kommer det att vara kommunalt huvudmannaskap och utbyggnad av allmän plats
finansieras delvis av kommunen genom markförsäljning och delvis genom erläggande av
exploateringsbidrag från exploatörerna.
Efter laga kraft vunnen detaljplan ska även en fastighetsreglering avseende del av Varla s:24
genomföras, som idag ägs av Aranäs KB. En överenskommelse om fastighetsreglering tecknades med
Aranäs KB innan planprogrammet för kvarteret Gjutaren och Liljan godkändes.
Principavtalet avses att ersättas av ett genomförandeavtal och överlåtelseavtal som ska undertecknas
och godkännas innan detaljplanen antas.
1 (2)
Samhällsbyggnadskontoret
Anna Wibling

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 12 april 2021.
Principavtal med Kungsbacka Gjutaren 2 AB C/O Riksbyggen Ekonomisk Förening och Riksbyggen
Ekonomisk Förening för detaljplan för stadsutveckling inom kvarteret Gjutaren och Liljan och
markanvisning avseende del av Gjutaren 1, 6 april 2021.
Beslutet skickas till
Kungsbacka Gjutaren 2 AB C/O Riksbyggen Ekonomisk Förening
Riksbyggen Ekonomisk Förening

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-05-11

§ 198
Dnr 2021-00367
Godkännande av förslag till principavtal med Kungsbacka
Lastbilscentral Fastighets AB avseende detaljplan för verksamheter i
södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka
stad
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner förslag till principavtal mellan kommunen och
Kungsbacka Lastbilscentral Fastighets AB undertecknat av Kungsbacka
Lastbilscentral Fastighets AB 2021-04-19.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ersättare utses att för kommunens räkning underteckna avtalet.
Jäv
Fredrik Hansson (C) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav 4 mars 2021 samhällsbyggnadskontoret i
uppdrag att upprätta ny detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna
Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka stad.
Detaljplanens syfte är att utreda förutsättningarna att inom nämnda fastigheter utreda
förutsättningarna för handel och andra verksamheter. Inom gällande detaljplan är den
tillåtna markanvändningen industri.
Principavtalet reglerar de övergripande förutsättningar och principer som ska gälla
vid upprättande och genomförande av detaljplanen såsom till exempel utbyggnad av
allmän plats, ansvars- och kostnadsfördelningar, åtaganden mm.
Principavtalet kommer att ersättas av exploateringsavtal, som ska undertecknas av
fastighetsägaren och godkännas av behörig politisk instans, innan detaljplanen kan
antas. Exploateringsavtalet kommer närmare klargöra parternas ansvar för utförande
och finansiering samt eventuellt nödvändiga krav på fastighetsbildning för utbyggnad
av allmän plats.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-21
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-03-04 §73
Principavtal med Kungsbacka Lastbilscentral Fastighets AB, undertecknat 2021-0419

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2021-05-11

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-21
Diarienummer

KS

Godkännande av förslag till principavtal med Kungsbacka Lastbilscentral Fastighets
AB avseende detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka
4:52 och 4:66 i Kungsbacka stad
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner förslag till principavtal mellan kommunen och Kungsbacka
Lastbilscentral Fastighets AB undertecknat av Kungsbacka Lastbilscentral Fastighets AB 2021-04-19.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare utses att för
kommunens räkning underteckna avtalet.
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav 4 mars 2021 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ny
detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka
stad.
Detaljplanens syfte är att utreda förutsättningarna att inom nämnda fastigheter utreda förutsättningarna
för handel och andra verksamheter. Inom gällande detaljplan är den tillåtna markanvändningen
industri.
Principavtalet reglerar de övergripande förutsättningar och principer som ska gälla vid upprättande och
genomförande av detaljplanen såsom till exempel utbyggnad av allmän plats, ansvars- och
kostnadsfördelningar, åtaganden mm.
Principavtalet kommer att ersättas av exploateringsavtal, som ska undertecknas av fastighetsägaren och
godkännas av behörig politisk instans, innan detaljplanen kan antas. Exploateringsavtalet kommer
närmare klargöra parternas ansvar för utförande och finansiering samt eventuellt nödvändiga krav på
fastighetsbildning för utbyggnad av allmän plats.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-21
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-03-04 §73
1 (2)
Kungsbacka kommun
Lena Melvinsdotter
0300-834268

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Principavtal med Kungsbacka Lastbilscentral Fastighets AB, undertecknat 2021-04-19
Beslutet skickas till
Kungsbacka Lastbilscentral Fastighets AB

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Kungsbacka kommun
Byggnadsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2021-03-04

11 (103)

§ 73

Uppdragsbeslut för Detaljplan för
verksamheter i södra Inlag inom
fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i
Kungsbacka stad
Dnr BN 2019-00045

Beslut
Byggnadsnämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till
detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i
Kungsbacka stad enligt kommunstyrelsens begäran.

Sammanfattning av ärendet
Planområdet ligger i södra Inlag i Kungsbacka stad vid korsningen Inlagsleden Hantverksgatan.
Väster om planområdet ligger Inlags handelsområde med bland annat Coop och Willys. I norr och
öster gränsar planområdet till industriområde med blandat innehåll. I söder finns en bowlinghall
med restaurang och sporthall.
Enligt kommunens översiktsplan (ÖP06) ingår Inlag i ett område där det på lång sikt ska ske
omvandling av befintliga industriella verksamhetsområden i centrumnära lägen till bostäder och
icke omgivnings påverkande verksamheter. Enligt fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad
(Föp09) ska staden förtätas längs infartslederna som är en attraktiv miljö för företag, exempelvis för
effektiv markanvändning och marknadsföring. Genom att bygga ut fastigheten vid Inlagsleden får
staden en mer stadsmässig entré och området kan fungera i stadsdelen även efter framtida
omvandling.
Uppdraget innebär att befintligt handelsområdet i Inlag utökas med fastigheterna Kungsbacka 4:52
och 4:66 för att komplettera och stärka handelsplatsen. Planarbetet ska koppla aktuella fastigheter
till handelsområdet samt till befintligt gång- och cykelstråk mot centrum och södra delarna av
Kungsbacka stad. Handelsplatsen i södra Inlag ska ses som ett komplement till centrala Kungsbacka
och handelsplatsen Borgås i norra Kungsbacka och medverka till en mer robust handelsstruktur för
hela Kungsbacka stad.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-19
Kommunstyrelsen, 2021-02-23 §47

Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets förslag.
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

Kungsbacka kommun
Byggnadsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2021-03-04

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret-Planavdelningen
Kungsbacka Lastbilcentral Fastighets AB

Justerare

Expedierat/bestyrkt

12 (103)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-05-04

§ 169
Dnr 2021-00450
Svar på Region Hallands remiss över förändrad valkretsindelning inom
Region Halland inför kommande mandatperiod 2023-2026
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-04-16 och översänder det som sitt
svar till Region Halland.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Region Hallands förslag till
ny valkretsindelning. Region Halland vill förändra valkretsindelningen från dagens
fyra valkretsar i Halland till endast en valkretskrets och Kungsbacka kommun får
genom remissen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
För val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige ska det finnas
geografiskt avgränsade områden. Valkretsar är en indelning i geografiska områden.
De syftar till att hela landet eller alla delar av en region eller en kommun ska bli
representerade i de politiska församlingarna. Hallands kommuner har fått tillfälle att
yttra sig över Regions Hallands förslag till ny indelning av valkretsar inför val till
regionfullmäktige.
Regionfullmäktige ska senast den 31 oktober året före valår besluta om eventuell ny
valkretsindelning som därefter fastställs av länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-15
Yttrande, 2021-04-16
Remissmissiv, 2021-04-07
Regionstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-30, §127
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar avslag till kommunledningskontorets förslag till yttrande med
motiveringen att valkretsindelningen ska vara kvar som den är idag.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut,
kommunledningskontorets respektive Eva Borgs (S) avslagsyrkande.
Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller
kommunledningskontorets förslag.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-15
Diarienummer

KS 2021-00450

Svar på Regin Hallands remiss - Förändrad valkretsindelning inom Region Halland
inför kommande mandatperiod 2023-2026

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-04-16 och översänder det som sitt svar till Region
Halland.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Region Hallands förslag till ny
valkretsindelning. Region Halland vill förändra valkretsindelningen från dagens fyra valkretsar i
Halland till endast en valkretskrets och Kungsbacka kommun får genom remissen möjlighet att lämna
synpunkter på förslaget.
För val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige ska det finnas geografiskt
avgränsade områden. Valkretsar är en indelning i geografiska områden. De syftar till att hela landet
eller alla delar av en region eller en kommun ska bli representerade i de politiska församlingarna.
Hallands kommuner har fått tillfälle att yttra sig över Regions Hallands förslag till ny indelning av
valkretsar inför val till regionfullmäktige.
Regionfullmäktige ska senast den 31 oktober året före valår besluta om eventuell ny valkretsindelning
som därefter fastställs av länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-15
Yttrande, 2021-04-16
Remissmissiv, 2021-04-07
Regionstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-30, §127
Beslutet skickas till
Region Halland
1 (3)
Kommunledningskontoret
Sofia Jonsson
0300 83 46 76

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

Valnämnden
Beskrivning av ärendet
Förutsättningarna för valet till regionfullmäktige regleras dels i vallagen (2005:837), dels i
kommunallagen. Kommunallagen reglerar antalet mandat i förhållande till antalet röstberättigade.
Region Halland har sedan 1976 varit indelat i fyra valkretsar:
1) Halmstad – Laholms kommuner – första valkretsen
2) Falkenberg & Hylte kommuner – andra valkretsen
3) Varbergs kommun – tredje valkretsen
4) Kungsbacka kommun – fjärde valkretsen.
Vid val till regionfullmäktige utgör regionen som grund en enda valkrets, såvida inte regionfullmäktige
beslutat att dela in regionen i två eller flera valkretsar, vilket alltså har gjorts i Halland.
Det är enligt val möjligt att forma valkretsarna på ett flertal olika sätt. En valkrets ska omfatta en eller
flera kommuner, om inte något annat följer av 6 § andra stycket, Lag (2019:923). En valkrets bör
utformas så att den kan beräknas få minst åtta fasta valkretsmandat. Den bör ha en sammanhängande
gränslinje. En del av en kommun får bilda en valkrets tillsammans med en annan kommun, en del av
en annan kommun eller delar av andra kommuner, om valkretsen annars inte kan beräknas få minst
åtta fasta valkretsmandat. En kommun får också delas in i två eller flera valkretsar, om man på så sätt
kan uppnå en lämpligare valkretsindelning.
Om en kommun delas in i två eller flera valkretsar för val till regionfullmäktige och om kommunen är
indelad i valkretsar för val till kommunfullmäktige, ska gränsen för en valkrets för val till
regionfullmäktige sammanfalla med gränsen för en valkrets för val till kommunfullmäktige. Lag
(2019:923). Enligt 4 kap 8 § i Vallagen anges att indelningen i valkretsar ska, sedan kommunerna
inom regionen har fått tillfälle att yttra sig, beslutas av regionfullmäktige senast den 31 oktober året
före det valår då den nya indelningen ska gälla för första gången. För att gälla ska beslutet vara
fastställt av länsstyrelsen.
Övervägande
Förutom en något förenklad praktisk hantering av inkallande av ersättare vid regionfullmäktiges
sammanträden bedömer inte kommunledningskontoret att en förändring från fyra valkretsar till en
valkrets, skulle innebära någon egentlig skillnad. Baserat på aktuellt valresultat innevarande
mandatperiod påverkas inte mandatfördelningen av en eventuell ändrad kretsindelning, enligt

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

beräkningar gjorda av Region Halland. Partier kan även med endast en valkrets låta trycka upp olika
partivalsedlar inom regionen, eller utgå ifrån endast en valsedel, beroende på hur man önskar säkra
representationen från hela regionen.
Genom en statlig offentlig utredning från 2012 (SOU 2012:94) har tidigare konstaterats att det inte
längre framstår som motiverat att behålla den tvingande regleringen om valkretsindelning i
landsting/regioner. Bedömningen blev istället att skyldigheten för landstingen/regioner att göra
valkretsindelningar borde tas bort. Utredningskommittén föreslog då att huvudregeln i stället ska vara
att ett landsting/region utgör en valkrets, vilket också gäller idag i vallagen.
En annan fördel med en krets i stället för fyra är att det kan bli enklare att förstå hur
mandatfördelningen går till.
Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

YTTRANDE
Kommunsttyrelsen
Datum

Till

2021-04-16

Region Halland

Diarienummer

Ert diarienummer

KS 2021-00450

RS210037

Yttrande över Regions Hallands remiss: Förändrad valkretsindelning inom Region
Halland inför kommande mandatperiod 2023-2026
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun anser att Regions Hallands förslag att förändra valkretsindelningen från fyra
valkretsar till en är bra. Kommunen instämmer därför i Region Hallands förslag.

Kungsbacka kommun

Kommunstyrelsen
kommun@kungsbacka.se

1 (1)

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

1 (1)

Regionkontoret
Södra vägen 9
302 38 Halmstad
regionen@regionhalland.se

Missiv
Datum
2021-04-07

Diarienummer
RS210037

Kommunerna

Förändrad valkretsindelning inom Region Halland inför
kommande mandatperiod 2023-2026
Översänder härmed till samtliga kommuner inom Region Halland remiss om
kommunernas inställning till eventuell ändrad valkretsindelning av regionen inför
kommande mandatperiod.
Enligt 4 kap 8 § i Vallagen anges att indelningen i valkretsar - efter det att kommunerna
inom regionen har fått tillfälle att yttra sig – ska beslutas av regionfullmäktige senast den 31
oktober året före det valår då den nya indelningen ska gälla för första gången. (För att gälla
ska beslutet vara fastställt av länsstyrelsen.)
Region Halland har sedan 1976 varit indelat i fyra valkretsar:
1) Halmstad – Laholms kommuner – första valkretsen
2) Falkenberg & Hylte kommuner – andra valkretsen
3) Varbergs kommun – tredje valkretsen
4) Kungsbacka kommun – fjärde valkretsen
Genom en statlig offentlig utredning från 2012, (SOU 2012:94) har konstaterats att det inte
längre framstår som motiverat att behålla den tvingande regleringen om valkretsindelning i
landsting/regioner. Bedömningen blev istället att skyldigheten för landstingen att göra
valkretsindelningar borde tas bort. Utredningskommittén föreslog då att huvudregeln i
stället ska vara att ett landsting utgör en valkrets, vilket också gäller idag i vallagen.
Beslut om att ändra valkretsindelningen behöver inte motiveras, men dialog pågår inom
partierna inom regionen om ändrad indelning. Enligt gjorda beräkningar påverkas inte
mandatfördelningen av en eventuell ändrad kretsindelning, baserat på aktuellt valresultat
innevarande mandatperiod.
Region Halland önskar kommunernas yttrande 1 juni 2021 (dock senast den 30 juni) för att
kunna handlägga ärendet i regionfullmäktige i oktober.
Med vänlig hälsning
Henrik Lundahl
Kanslichef

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-30
Regionstyrelsens arbetsutskott

§127
Förändrad valkretsindelning Region Halland (Beslut enligt
delegation)
RS210037
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att



efterhöra kommunernas inställning till att genomföra en förändring av
valkretsindelningen från dagens fyra valkretsar i Halland till endast en
valkretskrets att gälla från och med valet 2022
kommunernas yttranden behöver tillställas Region Halland senast 1 juni 2021,
så att beslut kan fattas av regionfullmäktige senast i oktober 2021

Ärendet
Föreligger remissärende om förslag om ändrat valkretsindelning i Halland från fyra
valkretsar till en valkrets.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att



efterhöra kommunernas inställning till att genomföra en förändring av
valkretsindelningen från dagens fyra valkretsar i Halland till endast en
valkretskrets att gälla från och med valet 2022
kommunernas yttranden behöver tillställas Region Halland senast 1 juni 2021,
så att beslut kan fattas av regionfullmäktige senast i oktober 2021

Beslutsunderlag
 Förändrad valkretsindelning Region Halland
Expedieras till
Kommunerna i Region Halland för yttrande
Partier representerade i regionfullmäktige för kännedom
Vid protokollet
Maria Fransson
Justering av protokollet sker vecka 14
Mikaela Waltersson
Ordförandes sign

Lise-Lotte Bensköld Olsson
Justerares sign

Utdragsbestyrkande

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-05-11

§ 190
Dnr 2020-00941
Svar på kommunrevisionens granskning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-04-30, och översänder det som sitt
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Kommunstyrelsen avser att:
Rekommendation

Planerad åtgärd

Start

Klart

Ansvar

Förtydliga hur
nämnder förväntas
arbeta med målen
för det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

Informera nämnderna att ta till sig
målen och gör dem till sina och
eventuellt komplettera med ytterligare
mål. Förvaltningarna i sin tur
bestämmer vilka aktiviteter/åtgärder
som behöver göras för att nå målen.

Pågående

2022-06-30

HR Specialist
arbetsmiljö
Respektive chef

HR-ledning har blivit informerade den
23/3.
Förtydliga chefers
möjlighet att
returnera
arbetsmiljöuppgifter
i riktlinjen för
ansvars- och
uppgiftsfördelning
av
arbetsmiljöuppgifter.

I stycke "5. Fördelning av
arbetsmiljöuppgifter" i riktlinjen för
ansvars- och uppgiftsfördelning av
arbetsmiljöuppgifter står det "Den som
inte kan utföra sina
arbetsmiljöuppgifter på ett sätt som
säkerställer en god arbetsmiljö, ska
returnera uppgiften uppåt i
organisationen"

Pågående

2021-06-30

HR Specialist
arbetsmiljö

Pågående

2022-06-30

HR Specialist
arbetsmiljö

(på ytterligare 6 ställen i dokumentet
påtalas det att man ska returnera
uppgiften samt i blanketten för
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter.)
Vi kompletterar på Insidans avsnitt om
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
med förtydligande information om
möjligheten att returnera
arbetsmiljöuppgifter.
Säkerställa en
ändamålsenlig
struktur i arbetet
med att riskbedöma
inom ramen för det
systematiska
arbetsmiljöarbetet,
exempelvis genom
att:

Vi har i dag 2 system för
arbetsmiljöarbetet i form av Kia där
tillbuds- och olycksfallsanmälan görs
och varje händelse riskbedöms. Sedan
ha vi Stratsys där riskbedömning vid
organisationsförändring samt
riskbedömning vid skyddsrond görs.
En arbetsgrupp bestående av HRpersoner har skapats för att se över

Arbetsgrupp inom
HR
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- Tillse ett samlat
system för hantering
av riskbedömningar.
-Tillse att risker för
ohälsa analyseras
regelbundet och ur
ett helhetsperspektiv,
det vill säga inte
enbart i samband
med förändringar i
verksamheten.

arbetet med de båda systemen och
säkerställa en ändamålsenlig struktur i
arbetet med att riskbedöma inom
ramen för det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

Tillse att
uppföljningen av det
systematiska
arbetsmiljöarbetet
förtydligas, genom
att inbegripa också
hur resultat av
uppföljningen ska
användas i
kommande
arbetsmiljöarbete.

Det finns en rutin för arbetet med
uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet i Stratsys.

Utreda
möjligheterna till
ökad transparens i
det systematiska
arbetsmiljöarbetet,
exempelvis genom
att tillse
läsbehörighet i
systemstöd för
fackliga
representanter och
medarbetare.

Vi har utrett möjligheten att ge
skyddsombud och fackliga
representanter läsbehörighet i
systemstöd.

Säkerställa att de
risker som
identifieras i
samband med
pandemin

Undersökningar och riskbedömningar
ska göras löpande med regelbundenhet
på alla arbetsplatser. Det är en viktig

Pågående

2022-06-30

HR Specialist
arbetsmiljö

Pågående

2021-06-30

HR Specialist
arbetsmiljö

Den rutinen behöver uppmärksammas
och lyftas upp på prioriteringslistan.
I samband med årsredovisningen görs
en summering och redogörelse för
helheten av det systematiska
arbetsmiljöarbetet för det aktuella året.

Ansvarig
Stratsys/SAM

Det är nu beslutat att skyddsombud
och de fackliga representanterna ska få
läsbehörighet Stratsys, i KIA är det
redan så.

Pågående

2021-12-31

HR Specialist
arbetsmiljö
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konsekvent åtföljs av
skyndsamma
åtgärder.

del i det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Det har tagits fram en
kommungemensam
arbetsmiljöutbildning för chefer och
skyddsombud, där riskbedömning
finns med på programmet. Vi
genomför en pilot innan sommaren
2021 som vi utvärderar för att sedan
lansera efter sommaren 2021.

Respektive
arbetsmiljöansvarig
chef

Åtgärderna är i samtliga fall påbörjade och HR-specialistfunktionen för arbetsmiljö har en
samordnande roll. Den relativt långa tidshorisonten för genomförande av flera åtgärder lämnar
utrymme för uppföljning av vidtagna åtgärder och att de haft önskad effekt. Detta redovisas bl a i
arbetet med årsredovisningen 2021 (våren 2022).
Kungsbacka kommun

Revisionsrapport 2020
Genomförd på uppdrag av revisorerna
Mars 2021

Granskning av det
systematiska
arbetsmiljöarbetet
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Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun granskat det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Granskningen har syftat till att bedöma om det systematiska
arbetsmiljöarbetet bedrivs ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt
kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och beslut.
De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att:


Kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun har antagit mål för arbetsmiljöarbetet. Det
är dock inte tydligt hur granskade nämnder arbetar med arbetsmiljömålen eller hur de
förväntas arbeta med dem.
 Granskningen visar att riskbedömningar görs vid förändring i verksamheten. Det sker
ingen återkommande, övergripande analys av risker för olycksfall och ohälsa.
Riskbedömningar sker i två olika forum. Vi menar att det medför en risk att det saknas
en samlad och enhetlig bild av riskläget i kommunens verksamheter. Handlingsplaner
för hantering av arbetsmiljörisker saknar i flera fall en angiven ansvarig person för de
åtgärder som ska vidtas.
 Det finns en riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Denna kan förtydligas i några
avseenden. I riktlinjen finns viss otydlighet i vem som ansvarar för att ta fram mål för
arbetsmiljöarbetet. Riktlinjen kan förtydligas också avseende möjlighet att returnera
arbetsmiljöansvar samt uppgiftsfördelning vid chefs frånvaro. Stickprov visar att det
finns brister vad gäller chefers signering av sina arbetsmiljöuppgifter inom förvaltningen
för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg.
 Vad gäller kommunens arbetsmiljöarbete i förhållande till Covid-19-pandemin visar
granskningen att en skarp uppmaning om hemarbete kom åtta månader efter det att
statliga myndigheter uppmanat arbetsgivare att vidta åtgärder för att möjliggöra
hemarbete. Vidare har det funnits brister i samordningen vad gäller att tillgodose
skyddsmaterial.
Den sammanfattade bedömningen efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen delvis
har säkerställt ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete och att granskade nämnder i stort
säkerställt detsamma. Vi noterar och ser positivt på att det systematiska arbetsmiljöarbetet har
förbättrats avsevärt sedan kommunrevisionen senast granskade och följde upp
arbetsmiljöarbetet 2017 respektive 2019. Vi har dock inom ramen för granskningen identifierat
ett antal utvecklingsområden och lämnar med anledning av detta nedanstående
rekommendationer.
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:
► Förtydliga hur nämnder förväntas arbeta med målen för det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
► Förtydliga chefers möjlighet att returnera arbetsmiljöuppgifter i riktlinjen för ansvarsoch uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter.
► Säkerställa en ändamålsenlig struktur i arbetet med att riskbedöma inom ramen för det
systematiska arbetsmiljöarbetet, exempelvis genom att:
o Tillse ett samlat system för hantering av riskbedömningar.
o Tillse att risker för ohälsa analyseras regelbundet och ur ett helhetsperspektiv,
det vill säga inte enbart i samband med förändringar i verksamheten.
 Tillse att uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet förtydligas, genom att
inbegripa också hur resultat av uppföljningen ska användas i kommande
arbetsmiljöarbete.
 Utreda möjligheterna till ökad transparens i det systematiska arbetsmiljöarbetet,
exempelvis genom att tillse läsbehörighet i systemstöd för fackliga representanter och
medarbetare.
 Säkerställa att de risker som identifieras i samband med pandemin konsekvent åtföljs
av skyndsamma åtgärder.
Vi rekommenderar nämnden för Vård & Omsorg att:
 Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar, samt
att detta sker i det anvisade systemstödet.
 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar
för åtgärder.
Vi rekommenderar nämnden för Individ & Familjeomsorg att:
 Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar.
 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar
för åtgärder.
Vi rekommenderar nämnden för Förskola & Grundskola att:
 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar
för åtgärder.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Kommunrevisionen har bedömt att det är väsentligt att granska kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete. Granskningen avser kommunstyrelsen, nämnden för Vård & Omsorg,
nämnden för Individ & Familjeomsorg samt nämnden för Förskola & Grundskola. I God
revisionssed framgår de grunder som revisorerna använder när de bedömer ansvarstagande
i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning är bland annat
risken för brister i styrning och kontroll av verksamheten. Mer information om bakgrunden till
granskningen finns i bilaga 1.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att bedöma om det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs
ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunfullmäktiges mål,
riktlinjer och beslut.
Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor:


Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt en ändamålsenlig styrning
av arbetsmiljöarbetet?
o

Framgår roller och ansvar för arbetsmiljöarbetet tydligt i arbetsmiljöpolicy och
uppgiftsfördelning?

o

Hur säkerställs att riskanalyser genomförs på ett systematiskt sätt i
verksamheterna?

o

Finns
ändamålsenliga
arbetsmiljöarbetet?

policys,

handlingsplaner

och

rutiner

för



Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt en ändamålsenlig
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet?



Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt tillräckliga riskbedömningar
och åtgärder avseende arbetsmiljön till följd av Covid 19-pandemin?

1.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och
förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin
grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:


Kommunallagen (2017:725) som bland annat innehåller bestämmelser om styrelse och
nämnders ansvar.
 Arbetsmiljölagen (1977:1160).
 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1 och AFS 2015:4).
 Kungsbacka kommuns policy för arbetsmiljö samt ytterligare styrande dokument för
arbetsmiljöarbetet.
Revisionskriterierna beskrivs mer utförligt i bilaga 2.
4

1.4. Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer och fokusgrupper.
Förteckning över dokument samt intervjupersoner finns i bilaga 3.
1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsen, nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för
Vård & Omsorg samt nämnden för Individ & Familjeomsorg. Granskningen avgränsas i
enlighet med ställda revisionsfrågor och till att avse berörda nämnder.
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2. Styrning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
2.1. Vår bedömning
Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga
att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska se till att det finns
en tydlig, politiskt beslutad rollfördelning och att ansvariga chefer signerar sitt
arbetsmiljöansvar. Arbetsgivaren ska också se till att riskanalyser av arbetsmiljön
genomförs kontinuerligt och att åtgärder vidtas för att hantera identifierade risker. Därtill
ska det finnas en policy som tydliggör övergripande målsättningar för arbetsmiljöarbetet
samt rutiner som konkretiserar arbetet. Granskningen visar att dessa styrdokument finns
på plats och efterlevs generellt, men att det finns vissa brister som redogörs för nedan. Vi
bedömer att kommunstyrelsen delvis har tillsett en ändamålsenlig styrning av
arbetsmiljöarbetet samt att granskade nämner i stort har tillsett detsamma.
Granskningen visar att det finns en riktlinje för uppgiftsfördelning. Vi bedömer att denna
kan förtydligas i några avseenden. I riktlinjen finns viss otydlighet i vem som ansvarar för
att ta fram mål för arbetsmiljöarbetet. Riktlinjen kan förtydligas också avseende möjlighet
att returnera arbetsmiljöansvar samt uppgiftsfördelning vid chefs frånvaro. Vidare visar
stickprov att det finns brister vad gäller chefers signering av arbetsgivaransvar inom
förvaltningen för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg.
Granskningen visar att riskbedömningar görs vid förändring i verksamheten. Det sker
ingen återkommande, övergripande analys av risker för olycksfall och ohälsa.
Riskbedömningar sker i två olika forum. Vi menar att det medför en risk att det saknas en
samlad och enhetlig bild av riskläget i kommunens verksamheter. Därtill visar
granskningen att handlingsplaner för hantering av arbetsmiljörisker i flera fall saknar en
angiven ansvarig person för de åtgärder som ska vidtas. Handlingsplanerna innehåller
också i vissa fall åtgärder som daterar flera år bakåt i tiden utan att dessa markerats som
slutförda.
Granskningen visar att det finns mål för arbetsmiljöarbetet samt en arbetsgivarpolicy som
inkluderar hälsa och arbetsmiljö. Det är dock inte tydligt hur granskade nämnder arbetar
med arbetsmiljömålen eller hur de förväntas arbeta med dem. Kommunens rutiner för
arbetsmiljöarbete dokumenteras i en särskild arbetsmiljömodul i ett verksamhetssystem.
Där återfinns också styrdokument för arbetet. Av granskningen framkommer att fackliga
representanter och medarbetare inte har åtkomst till systemet. Det gör att
arbetsmiljöarbetet uppfattas som mindre transparent.
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2.2. Iakttagelser
2.2.1. Vision och budget
Med utgångspunkt i kommunens vision 2030 har kommunfullmäktige beslutat om
kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden. I budget för 2020 finns inget mål
som direkt avser arbetsmiljö. Till målet Ett medskapande samhälle och en öppen attityd har
fullmäktige beslutat om fokusområdet Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med
modiga och medskapande medarbetare och ledare. De kommunövergripande målen med
fokusområden ska brytas ned till nämndmål. Nämnden för Vård & Omsorg samt nämnden för
Individ & Familjeomsorg har beslutat om nämndmål med bäring på arbetsmiljö. Nämnden för
Förskola & Grundskola har inte har gjort det1.
2.2.2. Arbetsgivarpolicy
Kommunfullmäktige beslutade 2019 om en arbetsgivarpolicy som utgör kommunens
arbetsgivarpolitiska inriktning. Arbetsmiljö och hälsa är en del i policyn. Enligt policyn ska varje
medarbetare vara medveten om och bidra till en god arbetsmiljö. Policyn tydliggör kommunens
övergripande målsättningar för arbetsmiljön. Av policyn framgår inte hur nämnderna förväntas
konkretisera policyn i sina respektive verksamheter.
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2020 om mål för arbetsmiljöarbetet som ska utgöra
ett komplement till arbetsgivarpolicyn. Målen avser fysisk, digital, social och organisatorisk
arbetsmiljö. Kommunstyrelsen ansvarar för att leda, samordna och följa upp målen för
kommunens nämnder. Målen gäller även kommunens nämnder, men det framgår inte hur
nämnderna förväntas arbeta med målen. I intervju uppges att aktiviteter ska formuleras utifrån
arbetsmiljömålen. Vi har inom ramen för granskningen inte tagit del av några dokumenterade
aktiviteter kopplade till målen.
Målen ska utvärderas i juni 2021 och därefter vartannat år. Detta ska ske partsgemensamt. I
intervjuer uppges att det är målformuleringarna som ska utvärderas enligt denna intervall.
Målen i sig och aktiviteter kopplade till dem ska följas löpande i samband med ordinarie
rapporteringstillfällen.
Mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet:


Ingen ska drabbas av ohälsa eller skadas på grund av sitt arbete.
Sjukfrånvaron ska minska.
 Alla chefer har kunskap om aktuell lagstiftning gällande arbetsmiljöområdet, samt
dess tillämpning.
 Alla medarbetare har möjlighet att ta de raster och pauser de behöver under
arbetsdagen.
 Medarbetarna upplever balans mellan krav och resurser i arbetet.


1

Enligt uppgift har nämnden för Förskola & Grundskola påbörjat arbete med att i samverkan bryta ned
arbetsmiljömålen.
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2.2.3. Roller och ansvar
I det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder anges att nämnderna är
anställningsmyndighet för all personal i förvaltningen, undantaget förvaltningschef som
anställs av kommunstyrelsen. Nämnderna ansvarar för personalfrågor inklusive
arbetsmiljöfrågor inom sina respektive verksamhetsområden.
HR-kompetens finns dels vid den kommuncentrala HR-avdelningen, dels inom respektive
förvaltning. Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg delar personalchef. Den
kommuncentrala HR-avdelningen ansvarar för att hålla styrdokument uppdaterade. Av
intervjuer framkommer att stödet från HR såväl centralt som inom förvaltningarna upplevs
fungera väl.
Kommunstyrelsen har beslutat om en riktlinje för ansvar och uppgiftsfördelning av
arbetsmiljöuppgifter. Av riktlinjen framgår ansvar för arbetsmiljöarbetet fördelat från
kommunfullmäktige och vidare ned till respektive chefsled fram till medarbetarnivå.
Av riktlinjen framgår att respektive nämnd ska se till att konkreta arbetsmiljömål tas fram.
Samtidigt anges att respektive förvaltningschef ska se till att det finns arbetsmiljömål och att
dessa följs upp. Intervjuade menar att framtagande av mål är ett gemensamt ansvar mellan
nämnd och förvaltning, men att det är nämnden som är formellt ansvarig för att mål finns.
I riktlinjen anges att förvaltningschef ska se till att det av uppgiftsfördelningen framgår hur
uppgiftsfördelningen ska se ut vid chefers sjukfrånvaro eller semester. Granskningen visar att
detta inte framgår av uppgiftsfördelningen.
Ansvar för arbetsmiljöuppgifter ska enligt lag signeras av ansvarig chef. I Kungsbacka kommun
sker detta elektroniskt genom kommunens verksamhetssystem för diarieföring. Av intervjuer
framkommer dock att det bland chefer finns viss osäkerhet kring hur signeringen sker. Chefer
ska också kunna returnera arbetsmiljöuppgifter om chefen i fråga inte anser sig ha
förutsättningar att ta ansvar för dem. Av riktlinjen för ansvar och uppgiftsfördelning framgår att
enhetschef/rektor samt arbetsledare/biträdande rektor eller motsvarande ska returnera varje
arbetsmiljöuppgift som de saknar befogenhet, kompetens eller resurser att utföra. För övriga
chefsnivåer specificeras inte att det finns möjlighet att returnera arbetsmiljöuppgifter. Av
intervjuer framgår att chefer känner till möjligheten att returnera arbetsmiljöuppgifter.
Intervjuade enhetschefer ifrågasätter dock huruvida det är möjligt att i praktiken avsäga sig ett
arbetsmiljöansvar. Det upplevs finnas en förväntan på respektive chef att acceptera
arbetsmiljöuppgifterna oavsett chefens förutsättningar att genomföra dem.
Stickprov av signerade uppgiftsfördelningar
Inom ramen för granskningen har ett stickprov genomförts av tre uppgiftsfördelningar per
granskad förvaltning. Vi har begärt ut ansvarig chefs signering av arbetsmiljöansvaret i syfte
att granska om uppgiftsfördelningar mottagits och signerats.
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Stickprovsgranskningen visar att ett särskilt
boende inom förvaltningen för Vård & Omsorg
har totalt fyra enhetschefer. Vi har inom ramen
Förskola
&
.
för stickprovet tagit del av signerad
Grundskola
uppgiftsfördelning för tre av dessa. I ett av dessa
Enhet 3
signeringsdokument stämmer inte det angivna
Individ
& Enhet 1
särskilda boendet med det boende som
familjeomsorg
Enhet 2
stickprovet avser. Vi noterar också att
Enhet 3
förvaltningen för Vård & Omsorg inte enbart
använder
den digitala signeringsfunktion som
Tabell 1: EY:s bedömning av genomförda
kommunen i stort uppges använda för signering
stickprov
avseende
signering
av
av
uppgiftsfördelning.
Vissa
av
de
arbetsmiljöansvar
signeringsdokument som vi tagit del av inom
ramen för granskningen är i fysisk blankettform. Dessa blanketter har olika utföranden. För
enheten ekonomi/analys har vi mottagit två signerade uppgiftsfördelningar, trots att enheten
enligt kommunens webbplats enbart har en ansvarig chef. Från förvaltningen för Individ &
Familjeomsorg har vi inte tagit del av signerad uppgiftsfördelning för en utav enheterna.
Vård & Omsorg

Enhet 1
Enhet 2
Enhet 3
Enhet 1
Enhet 2

2.2.4. Systemstöd för praktiskt utförande av arbetsmiljöarbetet
För att upprätta en struktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet använder kommunen
systemstödet Stratsys med en särskild arbetsmiljömodul. I modulen finns ett årshjul som visar
vad som ska genomföras inom ramen för arbetsmiljöarbetet. I årshjulet ingår följande punkter:










Årlig uppföljning
Tillbud
APT
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Arbetsmiljörond/skyddsrond
Rutin vid kränkande särbehandling
Rutiner och handlingsplan för en drogfri arbetsplats
Olyckor/ohälsa och allvarligare tillbud
Utvecklingssamtal

Intervjuade menar att systemstödet bidragit till en förbättrad systematik i arbetsmiljöarbetet.
Som utvecklingsområde nämns att systemstödet inte skickar påminnelse om när en uppgift
ska genomföras. En förvaltning har dock löst detta genom att lägga in aktiviteterna i kalendern
kopplat till mailprogrammet.
Enhetschefer och fackliga representanter ser det också som en brist att fackliga representanter
och medarbetare inte har läsbehörighet i systemstödet. Detta uppges skapa merarbete,
exempelvis där mötesprotokoll dokumenteras både i systemstödet och i ett pappersdokument
för att medarbetare ska kunna ta del av information. Det medför också att olika förvaltningar
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kommunicerar utfall av möten på olika sätt och att handlingar sparas på olika platser.
Intervjuade anser att det hade varit mer inkluderande gentemot medarbetare om även de
kunde följa status på aktiviteter.
2.2.5. Rapportering av olycksfall, ohälsa och tillbud
En rutin finns för rapportering av olycksfall, ohälsa och tillbud. Av rutinen framgår att alla
anmälningar av tillbud ska rapporteras av medarbetare. Av rutinen framgår vad som räknas
som ett tillbud, allvarligt tillbud och olycksfall/ohälsa i arbetet.
Sedan 2020 sker inrapportering av tillbud genom ett webbaserat informationssystem. Tidigare
gjordes rapportering av tillbud genom en fysisk blankett. I intervjuer framkommer en enig bild
om att användandet av informationssystemet har förbättrat förutsättningarna för rapportering
av tillbud. Det är inte längre en risk att en anmälan om tillbud ska försvinna eller inte nå
ansvarig chef. Intervjuade menar också att det webbaserade systemet ökar sannolikheten för
att tillbud rapporteras.
2.2.6. Arbete med riskanalyser
Information om när och hur riskbedömningar ska göras finns på kommunens intranät.
Riskbedömningar uppges genomföras löpande. Fysiska arbetsmiljörisker identifieras i
samband med den arbetsmiljörond som ska genomföras minst en gång per år. Psykosociala
arbetsmiljörisker uppges främst fångas upp i samband med utvecklingssamtal. I kommunen
finns en mall för riskbedömning inför ändring i verksamhet. I mallen ska förändringar av
verksamheten och eventuella risker beskrivas samt vilka åtgärder som avses vidtas.
Vidare finns en mall finns för handlingsplan utifrån genomförd riskbedömning. I mallen ska
anges vilket arbetsmoment som avses, vad som brister, vem som är ansvarig och vilka
åtgärder som ska vidtas.
Av intervjuer framkommer att riskbedömningar i huvudsak genomförs inför större förändringar
i verksamheten och inför förändringar som anses ha en negativ inverkan på verksamheten.
Intervjuade lyfter en medvetenhet om att riskbedömningar ska göras inför alla former av
förändringar, men menar att detta är en resursfråga. Vidare uppges att medarbetarsamtal är
ett forum för löpande riskanalys. Det finns en viss osäkerhet i förvaltningarna kring när
riskbedömningar ska göras. Intervjuad förvaltningschef för Förskola & Grundskola menar att
riskbedömningar sker i verksamheten löpande, men att förvaltningen kan bli bättre på att
systematisera detta. Det saknas en rutin för genomförande av återkommande, heltäckande
riskanalyser.
Riskbedömningar sker också i verksamhetssystemet för inrapportering av tillbud. När ett tillbud
rapporterats in i verksamhetssystemet ska en bedömning göras av allvaret i tillbudet samt
sannolikheten att samma händelse inträffar igen. Kommunen uppges arbeta med att
synkronisera de båda verksamhetssystemen.
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Stickprov riskbedömning och handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet
Inom ramen för granskningen har stickprov genomförts avseende förekomst samt utformning
av riskbedömningar och handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Riskbedömning och handlingsplan för tre enheter per förvaltning har begärts in. I stickprovet
har vi granskat om riskbedömning och handlingsplan finns för respektive enhet. Vidare har vi
granskat om enheten har beaktat såväl fysiska som organisatoriska och sociala
arbetsmiljörisker.
Riskbedömning
Nämnd

Enhet

Fysisk

Organisatorisk
& social

Handlingsplan

EY:s kommentar


Flera pågående åtgärder i
handlingsplanen saknar angiven
ansvarig person.



Flera pågående åtgärder i
handlingsplanen saknar angiven
ansvarig person.
Flera pågående åtgärder i
handlingsplanen saknar angiven
ansvarig person.
Ett stort antal åtgärder daterar till
2019.
Flera åtgärder i handlingsplanen
saknar angiven ansvarig person.

Enhet 1

Enhet 2
VO

Enhet 3


Enhet 1

IF

Enhet 2

Enhet 3

Enhet 1

FG
Enhet 2
Enhet 3





Flera åtgärder i handlingsplanen,
såväl pågående som avslutade,
saknar angiven ansvarig person.
Samtliga åtgärder i handlingsplanen
utom en saknar angiven ansvarig
person.
Flera åtgärder i handlingsplanen,
såväl pågående som avslutade,
saknar angiven ansvarig person.
Vissa åtgärder daterar till 2019.
Samtliga åtgärder i handlingsplanen
saknar angiven ansvarig person.
Bortfall*

Tabell 2: EY:s bedömning av genomförda stickprov avseende förekomst av riskbedömning och
handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
*Stickprovet bedömdes ej vara tillämpligt då enheten har en fristående huvudman.
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3. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
3.1. Vår bedömning
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift ska arbetsgivaren årligen följa upp systematiken i det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi bedömer att kommunstyrelsen och granskade
nämnder i stort säkerställt detta.
Granskningen visar att uppföljning av arbetsmiljöarbetet utgör en del av kommunens
årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Respektive nämnd tar årligen fram en
uppföljningsrapport av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi bedömer att systematiken i
det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp i rapporterna. I rapporterna saknas dock en
utförlig utvärdering av resultatet. Det är heller inte tydligt hur resultatet kopplas till
kommande års arbetsmiljöarbete.
3.2. Iakttagelser
3.2.1. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska enligt fullmäktiges riktlinje följas upp årligen. Av
riktlinjen framgår att:


Nämnden ska se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp
 Förvaltningschef ska se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen.
Uppföljning av arbetsmiljöarbetet utgör en del av årshjulet för det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Av årshjulet framgår att uppföljningen ska baseras på en checklista. Frågor
i checklistan avser exempelvis hur arbete med friskfaktorer genomförs, om utredning sker av
allvarliga tillbud och om kunskap finns om de föreskrifter och policies för arbetsmiljöarbetet
som gäller på arbetsplatsen. Respektive granskad nämnd följer upp arbetsmiljöarbetet utifrån
checklistan en gång årligen.
I Vård & Omsorgs samt i Förskola & Grundskolas uppföljningsrapporter saknas information
om hur resultatet av uppföljningen ska hanteras. Förvaltningen för Förskola & Grundskola
uppger att uppföljningsrapporten legat till grund för material som tagits fram inför
arbetsplatsträffar. I Individ & Familjeomsorgs uppföljningsrapport finns viss information om hur
resultatet av uppföljningen ska hanteras. Det är varken av rapporter eller intervjuer tydligt hur
resultatet av uppföljning utifrån checklistan väver in i kommande års systematiska
arbetsmiljöarbete.
Den kommuncentrala HR-avdelningen ansvarar för att följa upp kommunens arbetsgivarpolicy.
Då arbetsgivarpolicyn antogs i juni 2019 har den ännu inte följts upp.
3.2.2. Uppföljning inom ramen för ordinarie uppföljning
I delårsrapport per augusti sker uppföljning av det kommunövergripande arbetet kopplat till
kommunens medarbetare. I uppföljningen nämns arbetsmiljöarbetet med anledning av
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utbrottet av Covid-19. Arbetet uppges ha främjats av en god samverkan med
arbetstagarorganisationerna och ha gett organisationen, chefer och medarbetare goda
förutsättningar att hantera förändringar.
I delårsuppföljningen redogörs också för de kompetensutvecklingsinsatser som genomförts för
kommunens chefer. I delårsuppföljningen sker uppföljning av ett antal personalmått, bland
annat andel medarbetare som arbetar heltid, personalomsättning och sjukfrånvaro. Resultatet
för januari – juni 2020 jämförs med samma period föregående år.
3.2.3. Medarbetarundersökning
Från och med 2020 har kommunen gjort om sin struktur för medarbetarundersökningar.
Tidigare genomfördes en större undersökning vartannat år. Numera genomförs en
kommunövergripande
medarbetarenkät
årligen
med
frågor
om
hållbart
medarbetarengagemang och i vilken grad en medarbetare är benägen att rekommendera
kommunen som arbetsplats. Därutöver avser kommunen under 2021 påbörja arbete med så
kallade pulsmätningar med frågor kopplat till hållbart medarbetarengagemang. Avsikten är att
sådana pulsmätningar ska genomföras fyra gånger per år.
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4. Riskbedömningar och åtgärder med anledning av Covid-19pandemin
4.1. Vår bedömning
Av arbetsmiljölagen framgår att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att
förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Covid-19-pandemin har
medfört betydande risker för ohälsa bland medarbetare, inte minst i granskade nämnder.
Under pandemin har ansvariga myndigheter kontinuerligt uppdaterat sina
rekommendationer för arbetsplatser generellt samt för skolor, förskolor, inom hemtjänst
samt på olika typer av omsorgsboenden.
Utifrån kraven i arbetsmiljölagstiftningen och rådande rekommendationer bedömer vi att
kommunstyrelsen delvis säkerställt tillräckliga åtgärder. Granskningen visar att en skarp
uppmaning om hemarbete kom åtta månader efter det att statliga myndigheter uppmanat
arbetsgivare att vidta åtgärder för att möjliggöra hemarbete. Medarbetare som hade
möjlighet att arbeta hemifrån uppmanades dock att göra det från och med mars månad. Vi
noterar således en skillnad i skärpa mellan dessa uppmaningar. Vi noterar också att det
funnits brister i samordningen vad gäller att tillgodose skyddsmaterial.
Vi bedömer att nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Vård & Omsorg samt
nämnden för Individ & Familjeomsorg i stort har vidtagit tillräckliga åtgärder. Nämnderna
har säkerställt kontinuerliga riskbedömningar i verksamheterna kopplat till pandemin.
Åtgärder har vidtagits i syfte att minska identifierade risker.

4.2. Iakttagelser
Av intervjuer framkommer att såväl chefer på olika nivåer som fackliga representanter anser
att arbetsmiljöarbetet under pandemin överlag har fungerat väl. Extra samverkansgrupper på
kommuncentral nivå har införts. Detta arbetssätt upplevs ha bidragit till dialog och förankring i
arbetsmiljöarbetet. Strukturen i systemstödet för det systematiska arbetsmiljöarbetet, med
rutiner och lathundar, anses ha varit till hjälp i arbetet under pandemin.
I samband med hantering av Covid-19-pandemin har riskbedömningar genomförts så nära den
berörda verksamheten som möjligt. Riskbedömningar har inte gjorts på kommuncentral nivå.
HR centralt har istället fungerat som ett bollplank gentemot verksamheterna i arbetet med
riskbedömningar. I intervju uppges att Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg har varit
de förvaltningar som genomfört flest riskanalyser. Förvaltningarna uppges ha varit
konsekventa i att genomföra riskbedömning före en förändring i arbetssätt, såsom användande
av skyddsmaterial.
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Granskningen visar att bedömning av riskfaktorer inom arbetsmiljö kopplat till Covid-19pandemin har gjorts i samtliga tre förvaltningar. Riskbedömningar med handlingsplan finns
också på enhetsnivå. I tabellen nedan redovisas ett urval av identifierade risker och åtgärder
från den förvaltningsövergripande riskanalysen med handlingsplan2. Vi noterar att status på
åtgärder varierar, där vissa åtgärder inom Förskola & Grundskola är markerade som ej
påbörjade. Aktiviteter har dockpåbörjats på enheterna. En plan för pandemiberedskap samt
en handlingsplan vid eventuell bemanningsbrist har tagits fram.

Risk

Individ &
Familjeomsorg

Misstänkt eller
konstaterad smitta
hos brukare eller
klient

Status

Ansvarig
tjänsteperson
framgår

Tillämpa basala hygienrutiner
och följa rekommendationer

Avslutad

Nej

Använda plexiglas

Avslutad

Nej

Kontinuerlig och tydlig information

Pågående

Nej

Kontinuerlig och tydlig information
Kontakt vikariecenter

Avslutad

Nej

Följa rekommendationer
Folkhälsomyndigheten

Avslutad

Nej

Förstärkt uppdrag hygienombud

Pågående

Ja

Hygienutbildning för chefer och
skyddsombud

Avslutad

Ja

Användande av munskydd i
samband med ansiktsnära vård

Pågående

Nej

Basala hygienrutiner

Pågående

Nej

Tydlig fortlöpande information

Pågående

Nej

Pågående

Nej

Ej påbörjad

Nej

Ej påbörjad

Nej

Ej påbörjad

Nej

Ej påbörjad

Nej

Åtgärd

Oro för smitta

Vård &
Omsorg

Misstänkt eller
konstaterad smitta
hos kund/patient*

Misstänkt smitta hos
barn/elever

Förskola &
Grundskola

Oro för smitta, ökad
arbetsbelastning som
följd av hantering av
oro hos t.ex. föräldrar,
barn/elever, oro för att
bli förflyttad

Minskad bemanning
samt vikariebrist

Kontinuerlig dialog med närmaste
chef
Gemensam dialog i
arbetsgrupperna om rutiner och
ambitionsnivå vid förändrad/låg
bemanning
Se över organisering av
undervisning för äldre
Se över organisering av
undervisning för yngre år
Se över organisering av
undervisning inom
förskoleverksamheten

2

Vi har inom ramen för granskningen inte granskat de riskanalyser som genomförts på enhetsnivå under
pandemin.
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Tabell 3: EY:s sammanfattning av identifierade risker och utvalda åtgärder med anledning av
arbetsmiljörisker kopplat till Covid-19-pandemin.

* Inom förvaltningen för Vård & Omsorg har ett särskilt Covid-team inrättats inom
hemsjukvården. Teamet har arbetat med samtliga brukare som varit misstänkt eller konstaterat
smittade. I samband med detta genomfördes en särskild riskanalys. Under tiden som Covidteamet varit igång har veckovis uppföljning skett med ansvarig enhetschef. Vid dessa möten
har medarbetare kunnat föra fram eventuella risker och åtgärder.
Utöver de risker och åtgärder som framgår av ovan sammanställning har ett antal ytterligare
risker framkommit vid intervjuer:
►

Ingen av de förvaltningar som ingår i granskningen har haft brist på skyddsmaterial
under pandemin, annat än i undantagsfall. Att säkra tillgång till skyddsutrustning har
dock varit tidskrävande för berörda enhetschefer. Inom förvaltningen för Förskola &
Grundskola har enhetschefer själva fått säkra tillgång till skyddsutrustning, vilket varit
tidskrävande och lett till önskemål om att kommunen centralt skulle samordna
tillgången till skyddsutrustning.

►

I mars uppmanades medarbetare som hade möjlighet att arbeta hemifrån att göra det.
I november, det vill säga åtta månader in i pandemin, beslutades att alla medarbetare
som kan arbeta hemifrån ska göra det.

►

Inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg saknar vissa enheter hygienombud3.

3

Ett hygienombud är en utsedd medarbetare med särskilt ansvar att förmedla information till övriga
medarbetare om exempelvis hygienrutiner.

16

5. Samlad bedömning
5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna
Revisionsfrågor


Har kommunstyrelsen och granskade
nämnder säkerställt en
ändamålsenlig styrning av
arbetsmiljöarbetet?



Har kommunstyrelsen och granskade
nämnder säkerställt en
ändamålsenlig uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet?



Har kommunstyrelsen och granskade
nämnder säkerställt tillräckliga
riskbedömningar och åtgärder
avseende arbetsmiljön till följd av
Covid 19-pandemin?

Bedömning
Delvis. De styrdokument som krävs enligt
Arbetsmiljöverket finns på plats. Det är dock otydligt
hur nämnderna arbetar med mål för arbetsmiljön.
Riktlinjen för uppgiftsfördelning kan förtydligas på ett
antal punkter. Stickprov visar dessutom vissa brister
vad gäller chefs signering av arbetsmiljöuppgifter.
Strukturen för riskanalys kan förbättras för att
säkerställa att risk för ohälsa analyseras övergripande
och kontinuerligt och inte enbart vid förändring av
verksamhet.
Ja, i stort. Uppföljning görs årligen, men kan förbättras
genom att förtydliga hur resultat av uppföljningen ska
tillämpas i kommande års arbete med den
systematiska arbetsmiljön.
Delvis. Riskbedömningar kopplade till Covid-19pandemin har genomförts på enhetsnivå och åtgärder
har vidtagits. Kommunen beslutade dock om
hemarbete i ett sent skede.

5.2. Slutsatser
Granskningen har syftat till att bedöma om det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs
ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunfullmäktiges mål,
riktlinjer och beslut. Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis säkerställt
detta samt att granskade nämnder i stort säkerställt detsamma. Vi noterar och ser positivt på
att det systematiska arbetsmiljöarbetet har förbättrats avsevärt sedan kommunrevisionen
senast granskade och följde upp arbetsmiljöarbetet 2017 respektive 2019. Vi har dock inom
ramen för granskningen identifierat ett antal utvecklingsområden och lämnar med anledning
av detta nedanstående rekommendationer.
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:
► Förtydliga hur nämnder förväntas arbeta med målen för det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
► Förtydliga chefers möjlighet att returnera arbetsmiljöuppgifter i riktlinjen för ansvarsoch uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter.
► Säkerställa en ändamålsenlig struktur i arbetet med att riskbedöma inom ramen för det
systematiska arbetsmiljöarbetet, exempelvis genom att:
o Tillse ett samlat system för hantering av riskbedömningar.
o Tillse att risker för ohälsa analyseras regelbundet och ur ett helhetsperspektiv,
det vill säga inte enbart i samband med förändringar i verksamheten.
 Tillse att uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet förtydligas, genom att
inbegripa också hur resultat av uppföljningen ska användas i kommande
arbetsmiljöarbete.
 Utreda möjligheterna till ökad transparens i det systematiska arbetsmiljöarbetet,
exempelvis genom att tillse läsbehörighet i systemstöd för fackliga representanter och
medarbetare.
 Säkerställa att de risker som identifieras i samband med pandemin konsekvent åtföljs
av skyndsamma åtgärder.
Vi rekommenderar nämnden för Vård & Omsorg att:
 Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar, samt
att detta sker i det anvisade systemstödet.
 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar
för åtgärder.
Vi rekommenderar nämnden för Individ & Familjeomsorg att:
 Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar.
 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar
för åtgärder.
Vi rekommenderar nämnden för Förskola & grundskola att:
 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar
för åtgärder.

Linnéa Johansson
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Rebecka Rask
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Liselott Daun
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1. Bakgrund
Av 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160) framgår att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder
som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren
ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att
arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.
Arbetsmiljöansvaret ligger i juridisk mening alltid på arbetsgivaren, i detta fall kommunen med
dess styrelse och nämnder som ska tillse att det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs
enligt lagar och föreskrifter. Kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för det systematiska
arbetsmiljöarbetet i Kungsbacka kommun. Nämnderna ansvarar för personalfrågor och
arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor som anges särskilt
i kommunstyrelsens reglemente.
Kommunrevisionen genomförde år 2017 en granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
i kommunen4. Granskningen visade på flera utvecklingsområden. Exempelvis saknades mål
för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Riskbedömningar och handlingsplaner
genomfördes inte heller kontinuerligt och ur ett helhetsperspektiv. Under 2019 genomförde
kommunrevisionen en uppföljning av granskningen. Uppföljningen visade att flertalet av de
rekommendationer som riktats till kommunstyrelsen och som hade bäring på det övergripande
arbetsmiljöarbetet i kommunen inte hade åtgärdats.
De nämnder som granskades 2017 har identifierat fortsatta utmaningar i arbetsmiljön.
Sjukfrånvaron är relativt hög inom nämnden för Förskola & Grundskola5 och nämnden för Vård
& Omsorg6. Nämnden för Individ & Familjeomsorg7 har i sin budget för 2020 identifierat
arbetsmiljö som ett utvecklingsområde, inte minst arbetet med organisatorisk och social
arbetsmiljön.
Den rådande Covid 19-pandemin har inneburit särskilda utmaningar i arbetsmiljöarbetet. För
att personal inom särskilt utsatta verksamheter, såsom vård och omsorg och individ och
familjeomsorg, ska kunna känna sig trygga på arbetsplatsen krävs regelbundna riskanalyser.
Åtgärder behöver vidtas för att bemöta de risker som identifierats.
Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovanstående samt sin risk- och väsentlighetsanalys
bedömt att det är väsentligt att granska kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. I God
revisionssed framgår de grunder som revisorerna använder när de bedömer ansvarstagande
i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning är bland annat
risken för brister i styrning och kontroll av verksamheten.

4

Granskningen omfattade kommunstyrelsen, nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Funktionsstöd
samt nämnden för Förskola & Grundskola.
5 6,2 procent totalt under 2019, men högre inom vissa verksamheter. Inom förskolan var sjukfrånvaron
8,3 procent under 2019
6 9,8 procent under 2019.
7 Den tidigare nämnden för Funktionsstöd ingår numera i nämnden för Individ & Familjeomsorg.

19

Bilaga 2. Revisionskriterier
Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Av 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen framgår att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs
för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren skall
systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att
arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. I arbetsmiljölagens 3 kap. 3 §
anges att arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden
under vilka arbetet bedrivs och att arbetstagaren blir upplyst om de risker som kan vara
förbundna med arbetet. Vidare skrivs i lagen att arbetsgivaren skall förvissa sig om att
arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han eller hon har att iaktta för att
undgå risker i arbetet.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
För att tillse att arbetsmiljölagen följs och för att precisera kraven har Arbetsmiljöverket tagit
fram föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) som gäller för alla
arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i föreskrifterna som: ”arbetsgivarens
arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa
och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.
I föreskrifterna nämns bland annat att det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en
naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala
förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna och
skyddsombuden möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet och det skall finnas rutiner som
beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. Föreskrifterna ställer också krav
på att följande dokumentation ska finnas hos arbetsgivaren:










Arbetsmiljöpolicy
Rutiner
Uppgiftsfördelning
Riskbedömning som anger vilka risker som finns och om dessa risker är allvarliga
Instruktioner för riskhantering för risker som bedöms som allvarliga
Konsekvensbedömning
Handlingsplan för åtgärdande av risker som inte omedelbart kan åtgärdas
Sammanställning av skador och tillbud
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall följas upp årligen. Om arbetet inte fungerat bra skall
det förbättras. I kommentarerna till AFS 2001:1 anges att arbetsgivaren kontinuerligt ska
säkerställa att uppgiftsfördelningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar bra och göra
ändringar i fördelningen när det behövs.
Vidare anges att uppgiftsfördelningen inte innebär att delegera ansvar. Arbetsmiljöansvaret
ligger i juridisk mening alltid kvar på arbetsgivaren, som skall tillse att det systematiska ar20

betsmiljöarbetet genomförs enligt lagar och föreskrifter. Arbetsgivaren, i detta fall kommunen
med dess olika nämnder, kan inte göra sig av med sitt arbetsmiljöansvar genom att delegera
uppgifter i verksamheten. Däremot är det nödvändigt för arbetsgivaren att fördela uppgifter i
arbetsmiljöarbetet på personer i verksamheten för att kunna uppfylla sitt ansvar. De personer
som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet får därmed en intern skyldighet gentemot arbetsgivaren
att utföra uppgifterna på ett sådant sätt som det är tänkt.
I AFS 2001:1 anges att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och
riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Vidare skrivs i kommentarerna till föreskriften att
arbetsgivaren så tidigt som möjligt skall introducera arbetstagaren i arbetet samt att det är
viktigt att arbetsgivaren säkerställer att introduktion och instruktionerna uppfattats på ett
korrekt sätt.
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 trädde i kraft i mars 2016 i syfte att främja en god
arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden
i arbetsmiljön. Föreskriften innehåller krav på särskilda kunskaper avseende arbete med
ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. I föreskriften regleras särskilda
organisatoriska och sociala faktorer som omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Föreskriften anger också att arbetsgivaren ska ha dokumenterade mål för den organisatoriska
och sociala arbetsmiljön. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga
att motverka ohälsa. Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet med
att ta fram målen och se till att arbetstagarna känner till dem.
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Bilaga 3. Källförteckning
Övergripande dokumentation
 ABC-mall Riskbedömning vid ändring i verksamheten
 Riktlinjer för ansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter
 Lokalt samverkansavtal (2010)
 Kungsbacka kommuns övergripande mål för arbetsmiljöarbetet
 Arbetsgivarpolicy
 Bild över årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet
 Kommunbudget 2020
 Mall Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet
 Rutin för inrapportering av olycksfall, ohälsa och tillbud
 Olycksfall, tillbud och riskobservationer. Inklusive anmälan i KIA.
Vård & omsorg
 Momentanalys Covid
 Riskanalys Covid-avdelning
 Riskanalys Covid-teamet v. 19
 Riskbedömning och handlingsplan Kvarboende, Kullavik
 Riskbedömning och handlingsplan, verksamhetsutveckling
 Riskbedömning och handlingsplan, Bedagården
 Handlingsplan förändring i verksamhet 2020
 Handlingsplan systematiskt arbetsmiljöarbete 2020
 Uppföljningsrapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2019
Förskola & Grundskola
 Riskbedömning och handlingsplan, Gällinge förskola
 Riskbedömning och handlingsplan, Hedeskolan
 Handlingsplan förändring i verksamhet 2020
 Handlingsplan systematiskt arbetsmiljöarbete 2020
 Riskbedömning inför ändring i verksamheten
 Uppföljningsrapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2019
 Pandemiberedskap
 Bemanning och lokaler vid krislägen. Riktlinjer för Förskola & Grundskola
Individ & familjeomsorg
 Riskbedömning och handlingsplan, IT och system
 Riskbedömning och handlingsplan, Frillebo
 Riskbedömning och handlingsplan, Personlig assistans 8178
 Handlingsplan förändring i verksamhet 2020
 Handlingsplan systematiskt arbetsmiljöarbete 2020
 Riskbedömning inför ändring i verksamheten
 Uppföljningsrapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2019
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Intervjuade funktioner:
 HR-chef, 20-12-07
 HR-specialist, 20-12-07
 Kommunchef, 20-12-07
 Förvaltningschef Förskola & Grundskola, 20-12-07
 Förvaltningschef Individ & Familjeomsorg, 21-01-12
 Förvaltningschef Vård & Omsorg, 21-01-13
 Fokusgrupp med medarbetare från Vård & Omsorg, 20-12-11
 Fokusgrupp med medarbetare från Individ & Familjeomsorg, 20-12-11
 Fokusgrupp med medarbetare från Förskola & Grundskola, 20-12-14
 Gruppintervju med fackliga företrädare, 20-12-09
 Kommunstyrelsens presidium 20-12-09
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Kommunfullmäktiges presidium

Revisionsrapport – Granskning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet
Kommunrevisionen har vid sitt möte den 22 mars 2021 antagit bifogad revisionsrapport.
Granskningens syfte har varit att bedöma om det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs
ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunfullmäktiges
mål, riktlinjer och beslut.

1 (1)
Datum

Rapporten översänds för kännedom.

2021-03-22

uniForm KUB100 v 1.0, 2006-10-02

För revisorerna i Kungsbacka kommun

Birgitta Litsegård

Stefan Strömgren

Kommunrevisionens ordförande

Vice ordförande kommunrevisionen

Kommunrevision

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset
Telefon vx 0300-83 40 00
Fax 0300-83 47 04
kommunrevision@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-05-11

§ 192
Dnr 2021-00165
Svar på Länsstyrelsen i Västra Götalands läns remiss över Regional
vattenförsörjningsplan för dricksvatten
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-18, och översänder som sitt svar
till Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götaland har utarbetat ett förslag till vattenförsörjningsplan.
Planens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att täcka
dricksvattenbehovet till och med år 2100. I planen beskrivs vilka av länets
vattenresurser som är viktiga för framtida dricksvattenförsörjning samt vilka åtgärder
som behövs för att öka eller bibehålla robustheten i vattenförsörjningen.
Robust vattenförsörjning innebär att vattenkvaliteten är god och att det finns balans
mellan vattentillgång och vattenbehov. Tillgång och vattenbehov varierar inom länet.
Idag är vattentillgången begränsad främst vid kusten. Vattenbehovet är störst i
Göteborgsregionen och i länets andra större tätorter.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-18
Yttrande, 2021-02-18
Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands län
Bilagor: Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-02-18
Diarienummer

KS 2021-00165

Svar på Länsstyrelsen i Västra Götalands remiss över Regional vattenförsörjningsplan
för dricksvatten

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-18, och översänder som sitt svar till Länsstyrelsen i
Västra Götaland.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götaland har utarbetat ett förslag till vattenförsörjningsplan. Planens syfte är att
säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att täcka dricksvattenbehovet till och med år 2100. I
planen beskrivs vilka av länets vattenresurser som är viktiga för framtida dricksvattenförsörjning samt
vilka åtgärder som behövs för att öka eller bibehålla robustheten i vattenförsörjningen.
Robust vattenförsörjning innebär att vattenkvaliteten är god och att det finns balans mellan
vattentillgång och vattenbehov. Tillgång och vattenbehov varierar inom länet. Idag är vattentillgången
begränsad främst vid kusten. Vattenbehovet är störst i Göteborgsregionen och i länets andra större
tätorter.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-18
Yttrande, 2021-02-18
Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands län
Bilagor: Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

1 (3)
Samhällsbyggnadskontoret
Anders Lund
0300-834973

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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2 (3)

Beskrivning av ärendet
Värdet av dricksvattenresurser har uppmärksammats i allt högre utsträckning det senaste decenniet och
både kommuner och länsstyrelser kraftsamlar för att identifiera kunskapsluckor och genom
skyddsåtgärder säkerställa god tillgång i ett flergenerationsperspektiv. Länsstyrelsen i Västra
Götalands län har kategoriserat viktiga dricksvattenresurser i tre nivåer: Nationellt, regionalt och
kommunalt viktiga dricksvattenresurser.
De nationellt viktiga dricksvattenresurserna har mycket stor kapacitet och nyttjas av andra regioner.
Tre vattenresurser i länet uppfyller dessa krav; Vänern, Vättern och Göta älv. De regionalt viktiga
dricksvattenresurserna har kapacitet nog att nyttjas över kommungränser och i den här gruppen är
Lygnern utpekad. De kommunalt viktiga dricksvattenresurserna utgörs av mindre resurser som nyttjas
för dricksvattenförsörjning idag. Dessa redovisas inte i planen. Dessa är, trots mindre uttagskapacitet,
fortfarande viktiga som allmän eller enskild vattentäkt på lokal nivå. En välfungerande
vattenförsörjning lokalt bidrar till ökad robusthet även ur regionalt perspektiv.
Vattenförsörjningsplanen presenterar också förslag på åtgärder för en robust vattenförsörjning. De
gäller för alla länets dricksvattenresurser, lokala såväl som regionala och nationella. Åtgärderna riktar
sig till Länsstyrelsen och till länets kommuner. Vattenförsörjningsplanen fokuserar på förvaltning av
råvattenresurser men beskriver även åtgärder kopplade till andra delar i vattenförsörjningen eftersom
frågorna har inbördes beroenden och behöver hanteras samlat.
Förslag till vattenförsörjningsplan utgör en gedigen kunskapssammanställning och bidrar till en bättre
helhetsbild av länets dricksvattenresurser samt vilka utmaningar och kapacitetsbehov som finns
framgent. Dricksvattenförsörjning kräver många gånger mellankommunal samverkan vilket planen
påpekar och lyfter. Avsnittet rörande åtgärder för ökad robusthet kan dock lyftas i prioritet. Många av
åtgärderna återfinns i vattenförvaltningsarbetet och något som kommunerna ska genomföra enligt
förslag till nytt åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt, en koppling som kan förtydligas för att
uppmärksamma vikten av åtgärder.
Kommunen vill uppmana till en tydligare samverkan med angränsande län och en koppling av hur
behov och tillgångar kan påverka resursutnyttjandet. Ett exempel är sjön Lygnern som pekas ut som en
viktig resurs i båda de regionala vattenförsörjningsplanerna för Västra Götaland respektive Halland.
Den metod som använts för att beräkna uttagsmöjligheter i, är inte ändamålsenlig och kan medföra att
fel beslut tas. Det kan påverka vattenförsörjningen på mycket lång sikt. I den vägledning som Havsoch vattenmyndigheten tagit fram, ”Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering”, står det ”En
metod som ibland har använts för att uppskatta uttagsmöjlighet för sjöar och vattendrag utgår från
antagandet att uttagsmöjligheten motsvarar maximalt 9,99 procent av MLQ (medellågvattenföring).
Antagandet baserades på en tidigare bedömningsgrund avseende vilken flödessänkning som
accepterades i vattendrag vid god ekologisk status, men används inte längre.”
Samhällsbyggnadskontoret anser att för att rätt prioriteringar i investeringar och åtgärder ska kunna
göras behöver annan metod användas. Planen är ett viktigt styrande och långsiktigt dokument och det
vore mycket olyckligt om detta inte åtgärdas före fastställande av planen.
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Riksintresse för vattenförsörjning saknas i planen och borde eventuellt lyftas in. I planens åtgärdslista
saknas punkt om arbete för minskad/cirkulär vattenanvändning. Detta kommer att vara ett viktigt
verktyg för att framtida behov av dricksvatten ska kunna tillgodoses med tillgängliga resurser. Även
kommunikationsåtgärder saknas. Åtgärdslistan hade vunnit på att vara än mer utförlig, se gärna den
regionala planen för Halland.
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Yttrande över Länsstyrelsen i Västra Götalands remiss: Regional
vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun anser att förslag till vattenförsörjningsplan utgör en gedigen
kunskapssammanställning och bidrar till en bättre helhetsbild av länets dricksvattenresurser samt vilka
utmaningar och kapacitetsbehov som finns framgent. Planen harmonierar med Göteborgsregionens
vattenförsörjningsplan som godkändes under 2020. Dricksvattenförsörjning kräver många gånger
mellankommunal samverkan vilket planen påpekar och lyfter.
Avsnittet rörande åtgärder för ökad robusthet kan dock lyftas i prioritet. Många av åtgärderna återfinns
även i vattenförvaltningsarbetet och är något som kommunerna ska genomföra, enligt förslag till nytt
åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt. En koppling som kan förtydligas för att
uppmärksamma vikten av åtgärder.
Kommunens inställning i detalj
Kommunen vill uppmana till en tydligare samverkan med angränsande län och en koppling av hur
behov och tillgångar kan påverka resursutnyttjandet. Ett exempel är sjön Lygnern som pekas ut som en
viktig resurs i båda de regionala vattenförsörjningsplanerna för Västra Götaland respektive Halland.
Den metod som använts för att beräkna uttagsmöjligheter är inte ändamålsenlig och kan medföra att fel
beslut tas. Det kan i sin tur påverka vattenförsörjningen på mycket lång sikt. I den vägledning som
Havs- och vattenmyndigheten tagit fram, ”Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering”, står
det: ”En metod som ibland har använts för att uppskatta uttagsmöjlighet för sjöar och vattendrag utgår
från antagandet att uttagsmöjligheten motsvarar maximalt 9,99 procent av MLQ
(medellågvattenföring). Antagandet baserades på en tidigare bedömningsgrund avseende vilken
flödessänkning som accepterades i vattendrag vid god ekologisk status, men används inte längre.”
Kommunen anser att för att rätt prioriteringar i investeringar och åtgärder ska kunna göras behöver
annan metod användas. Planen är ett viktigt styrande och långsiktigt dokument och det vore mycket
olyckligt om detta inte åtgärdas före fastställande av planen.
Riksintresse för vattenförsörjning saknas i planen och borde eventuellt lyftas in. I planens åtgärdslista
sakna kommunen förslag på arbete för minskad/cirkulär vattenanvändning. Detta kommer att vara ett
viktigt verktyg för att framtida behov av dricksvatten ska kunna tillgodoses med tillgängliga
resurser. Även kommunikationsåtgärder saknas. Åtgärdslistan hade vunnit på att vara än mer utförlig,
se gärna den regionala planen för Halland.
Kommunstyrelsen
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2021-05-11

§ 191
Dnr 2021-00477
Svar på Hallandstrafikens remiss Kollektivtrafikplan 2022
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-04-23, och översänder det som sitt
svar till Hallandstrafiken med följande stycke som tillägg:
Utifrån remissen går det inte läsa ut hur de föreslagna åtgärderna totalt kommer
påverka resenärer från och till Onsalahalvön. Sträckan Onsala- Kungsbacka är
ett av kommunens kraftigaste pendelstråk men en väg som inte tål så mycket
mer biltrafik. Det går inte att utläsa i remissen hur många turer som totalt ska
dras in mellan Kungsbacka-Onsala ej heller står det i tabellen hur många
resenärer som påverkas. Kommunen ställer sig negativt till allt för stora
neddragningar samt ställer sig frågande till varför det inte redovisas i materialet
hur påverkan av den totala förändringen blir.
På raden för 731 står se linje 730 men där preciseras inte hur många turer för
731 som ska dras in, på raden för 734 står det att 731:s lördagstrafik görs om till
söndag. När 730 läggs ner innebär att nio turer från Onsala mot Kungsbacka
försvinner samt sex turer från Kungsbacka-Onsala.
Helgtrafiken görs på lördagar om till timmestrafik från halvtimmestrafik på både
731 och 734 det är minst 7 turer i vardera riktningen per linje. Summan som
presenteras är 140 resenärer men om det är totalt för både 731 och 734 framgår
ej.
Gällande antalet resenärer på 730 så undrar kommunen om det gjorts någon
resevaneundersökning? Enligt pendlingsmönstret är turerna fel lagda och borde
vara tvärtom än dagsens tidtabell.
Kommunen vill även påpeka att det saknas uppgifter om hur många resenärer
som påverkas vid neddragningarna av turer på linjen 720.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Hallandstrafikens
Kollektivtrafikplan 2022 med utblick 2023–2024. Kollektivtrafikplanen utgår från
fastställda mål och principer i det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Utifrån
de strategiska val och prioriteringar som finns i programmet arbetar Hallandstrafiken
årligen fram en kollektivtrafikplan för de kommande tre åren. Kollektivtrafikplanens
syfte är att beskriva hur Hallandstrafiken omsätter målen i
trafikförsörjningsprogrammet i verksamheten, exempelvis genom trafikförändringar.
I kollektivtrafikplanen görs också en uppföljning på utvecklingen för ett antal utvalda
nyckeltal framförallt kopplat till marknadsandel, resande, nöjdhet och miljö.
Framtagandet av kollektivtrafikplanen sker i dialog med kommunerna i länet.
Årets utgåva av kollektivtrafikplanen färgas tydligt av pågående pandemi. Pandemin
har kraftigt påverkat Hallandstrafikens verksamhet i form av minskat resande med
tillhörande intäkter. Samtidigt har Hallandstrafiken upprätthållit kollektivtrafiken
under hela pandemin utifrån dess grundläggande samhällsfunktion för resa till skola
Justerare

Expedierat/bestyrkt
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eller arbetet utan risk för trängsel och ökad smittspridning. Enligt förslag föreslås
under 2022 ett minskat trafikutbud om 17,0 miljoner kronor netto.
Verksamheten föreslås därmed påbörja sin anpassning till nytt prognostiserat
normalläge efter pandemin med lägre resande med tillhörande lägre intäkter.
Justeringar i trafikutbudet beaktar verksamhetens huvudsakliga uppdrag i form av
arbets- och studiependling samt annat vardagsresande. När kollektivtrafikplanen
skickas ut på remiss är de ekonomiska förutsättningarna för 2022 inte fastställda där
ett starkt beroende finns till Region Hallands budgetprocess.
För Kungsbacka kommuns del innebär det reducering av befintlig kollektivtrafik
men remissförslaget innebär också ett förslag på fler tågstopp vid Åsa station med
Öresundståg under helgerna.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-23
Yttrande, 2021-04-23
Remiss kollektivtrafikplan 2022 med utblick 2023-2024 för Hallandstrafiken, 202104-14
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att följande text läggs till
samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande:
Utifrån remissen går det inte läsa ut hur de föreslagna åtgärderna totalt kommer
påverka resenärer från och till Onsalahalvön. Sträckan Onsala- Kungsbacka är
ett av kommunens kraftigaste pendelstråk men en väg som inte tål så mycket
mer biltrafik. Det går inte att utläsa i remissen hur många turer som totalt ska
dras in mellan Kungsbacka-Onsala ej heller står det i tabellen hur många
resenärer som påverkas. Kommunen ställer sig negativt till allt för stora
neddragningar samt ställer sig frågande till varför det inte redovisas i materialet
hur påverkan av den totala förändringen blir.
På raden för 731 står se linje 730 men där preciseras inte hur många turer för
731 som ska dras in, på raden för 734 står det att 731:s lördagstrafik görs om till
söndag. När 730 läggs ner innebär att nio turer från Onsala mot Kungsbacka
försvinner samt sex turer från Kungsbacka-Onsala.
Helgtrafiken görs på lördagar om till timmestrafik från halvtimmestrafik på både
731 och 734 det är minst 7 turer i vardera riktningen per linje. Summan som
presenteras är 140 resenärer men om det är totalt för både 731 och 734 framgår
ej.
Gällande antalet resenärer på 730 så undrar kommunen om det gjorts någon
resevaneundersökning? Enligt pendlingsmönstret är turerna fel lagda och borde
vara tvärtom än dagsens tidtabell.
Kommunen vill även påpeka att det saknas uppgifter om hur många resenärer
som påverkas vid neddragningarna av turer på linjen 720.
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Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets med ordförandens (M) tillägg. Ordföranden (M) prövar
förslaget inklusive eget tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller det.
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Svar på Hallandstrafikens remiss Kollektivtrafikplan 2022
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-04-23, och översänder det som sitt svar till
Hallandstrafiken.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Hallandstrafikens Kollektivtrafikplan 2022
med utblick 2023–2024. Kollektivtrafikplanen utgår från fastställda mål och principer i det Regionala
Trafikförsörjningsprogrammet. Utifrån de strategiska val och prioriteringar som finns i programmet
arbetar Hallandstrafiken årligen fram en kollektivtrafikplan för de kommande tre åren.
Kollektivtrafikplanens syfte är att beskriva hur Hallandstrafiken omsätter målen i
trafikförsörjningsprogrammet i verksamheten, exempelvis genom trafikförändringar. I
kollektivtrafikplanen görs också en uppföljning på utvecklingen för ett antal utvalda nyckeltal
framförallt kopplat till marknadsandel, resande, nöjdhet och miljö. Framtagandet av
kollektivtrafikplanen sker i dialog med kommunerna i länet.
Årets utgåva av kollektivtrafikplanen färgas tydligt av pågående pandemi. Pandemin har kraftigt
påverkat Hallandstrafikens verksamhet i form av minskat resande med tillhörande intäkter. Samtidigt
har Hallandstrafiken upprätthållit kollektivtrafiken under hela pandemin utifrån dess grundläggande
samhällsfunktion för resa till skola eller arbetet utan risk för trängsel och ökad smittspridning. Enligt
förslag föreslås under 2022 ett minskat trafikutbud om 17,0 miljoner kronor netto.
Verksamheten föreslås därmed påbörja sin anpassning till nytt prognostiserat normalläge efter
pandemin med lägre resande med tillhörande lägre intäkter. Justeringar i trafikutbudet beaktar
verksamhetens huvudsakliga uppdrag i form av arbets- och studiependling samt annat vardagsresande.
När kollektivtrafikplanen skickas ut på remiss är de ekonomiska förutsättningarna för 2022 inte
fastställda där ett starkt beroende finns till Region Hallands budgetprocess.
För Kungsbacka kommuns del innebär det reducering av befintlig kollektivtrafik men remissförslaget
innebär också ett förslag på fler tågstopp vid Åsa station med Öresundståg under helgerna.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-23
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Samhällsbyggnadskontoret
Agneta Nordström
0300-834264
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Remiss kollektivtrafikplan 2022 med utblick 2023-2024 för Hallandstrafiken, 2021-04-14

Beslutet skickas till
Hallandstrafiken
Beskrivning av ärendet
En mer detaljerad beskrivning av hur förslaget påverkar Kungsbacka kommun.
Öresundstågens stoppbild på lördagar och söndagar föreslås justeras. Det är Danmarkståget som
föreslås göra uppehåll vid Åsa station under helgerna, för att förslaget ska kunna genomföras krävs ett
godkännande av Öresundståg och av Region Halland, samt att Trafikverket i sin kommande tågplan
godkänner det. Förslaget beräknas bidra med 1 miljonkronor i besparing.
För Kungsbackas stadslinjer ett, två, tre och fyra samt expressbussen X3 som trafikerar mellan
Göteborg och Särö och linje 732 som trafikerar mellan Frillesås och Kungsbacka föreslås inga
förändringar.
Linje 730 föreslås läggas ner samt minskat turutbud för linje 731 dessa linjer trafikerar mellan
Kungsbacka och Onsala detta förslag påverkar den dagliga arbets- och studiependlingen. Förslaget
beräknas bidra med 1 267 000kr i besparing.
Helgtrafiken för linje 734 mellan Kungsbacka och Älskogsbräcka kommer att reduceras, förslaget
beräknas bidra med 572 000kr i besparing.
För linje 733 som trafikerar Kungsbacka och Västra Hagen minskas trafikutbudet med en tur per dag
och riktning. Förslaget beräknas bidra med 238 000kr i besparing.
Busslinje 720 mellan Särögården och Kullavik reduceras med sex turer per dag och riktning vilket ger
en beräknad besparing på 900 000kr.
Förslag på linjer som läggs ner är 767 som trafikerar mellan Snipen och Lindome, denna linje har
Mölndals stad haft tillköp för samt Hallandstrafiken. Förslaget beräknas bidra med 300 000kr i
besparing.
För linjerna 717, 735, 740-748 kommer enskilda turer under lågtrafik tas bort. Resmöjligheter till och
från studier och arbete kvarstår. Förslaget beräknas ha liten påverka för resenärerna och bidrar med
240 000kr i besparing.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör
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Yttrande över Hallandstrafikens remiss: Kollektivtrafikplan 2022 med utblick 2023-2024
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun förstår den utmaning som Hallandstrafiken befinner sig i med minskat resande
samtidigt som kravet på upprätthållande av grundläggande kollektivtrafik under pågående pandemi
kvarstår. Kungsbacka kommun, delar Hallandstrafikens inställning att Halland växer i ett växande
sydvästsverige vilket ställer stora krav på en välfungerande kollektivtrafik.
Kungsbacka utmärker sig särskilt med stora arbetspendlingsflöden och det är bra att remissförslaget
inte föreslår några negativa förändringar på tågpendlingen och expressbussarna. Kommunen
uppskattar Hallandstrafikens ambition med förslaget om helgstopp på Åsa station med Öresundståget
och vi hoppas att det går att genomföra. Kungsbacka kommun uppskattar också förslaget på ett
gemensamt utredningsarbete kring utveckling av stadsbusstrafiken utifrån hur Kungsbacka stad
kommer att växa.
Kollektivtrafiken är den viktigaste grundpelarna för omställningen till hållbart resande för att nå klimat
och miljömålen. På sikt är det viktigt att återuppta utvecklingen av kollektivtrafiken.
I övrigt har Kungsbacka kommun inga synpunkter.

Kungsbacka kommun

Kommunstyrelsen
kommun@kungsbacka.se
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Falkenberg
2021-04-14

Samtliga kommuner i Halland

Remiss
Kollektivtrafikplan 2022 med utblick 2023–2024
Hallandstrafiken AB översänder Kollektivtrafikplan 2022 med utblick 2023–2024 för yttrande.
Kollektivtrafikplanen utgår från fastställda mål och principer i det Regionala
Trafikförsörjningsprogrammet. Utifrån de strategiska val och prioriteringar som finns i programmet
arbetar Hallandstrafiken årligen fram en kollektivtrafikplan för de kommande tre åren.
Kollektivtrafikplanens syfte är att beskriva hur Hallandstrafiken omsätter målen i
trafikförsörjningsprogrammet i verksamheten, exempelvis genom trafikförändringar. I
kollektivtrafikplanen görs också en uppföljning på utvecklingen för ett antal utvalda nyckeltal
framförallt kopplat till marknadsandel, resande, nöjdhet och miljö. Framtagandet av kollektivtrafikplanen sker i dialog med kommunerna i länet.
Årets utgåva av kollektivtrafikplanen färgas tydligt av pågående pandemi. Pandemin har kraftigt
påverkat Hallandstrafikens verksamhet i form av minskat resande med tillhörande intäkter. Samtidigt
har Hallandstrafiken upprätthållit kollektivtrafiken under hela pandemin utifrån dess grundläggande
samhällsfunktion för resa till skola eller arbetet utan risk för trängsel och ökad smittspridning. Enligt
förslag föreslås under 2022 ett minskat trafikutbud om 17,0 miljoner kronor netto. Verksamheten
föreslås därmed påbörja sin anpassning till nytt prognostiserat normalläge efter pandemin med lägre
resande med tillhörande lägre intäkter. Justeringar i trafikutbudet beaktar verksamhetens
huvudsakliga uppdrag i form av arbets- och studiependling samt annat vardagsresande.
När kollektivtrafikplanen skickas ut på remiss är de ekonomiska förutsättningarna för 2022 inte
fastställda där ett starkt beroende finns till Region Hallands budgetprocess.

Remissvar skickas med e-post till: registrator@hlt.se med kopia till daniel.modiggard@hlt.se
Svaret ska vara Hallandstrafiken tillhanda senast den 4 juni 2021.

HALLANDSTRAFIKEN AB
Daniel Modiggård
Chefsstrateg

Besöksadress: Holgersgatan 29, 311 34 Falkenberg Postadress: Box 269, 311 23 Falkenberg
Växel: 0346-712 500 Trafikupplysning: 0771-33 10 30 Email: hallandstrafiken@hlt.se
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1. SAMMANFATTNING
Trafikförsörjningsprogrammet sätter ramarna för utvecklingen av kollektivtrafiken i Halland. Utifrån de
strategiska val och prioriteringar som finns i programmet arbetar Hallandstrafiken årligen fram en
kollektivtrafikplan. Kollektivtrafikplanens syfte är att beskriva hur Hallandstrafiken omsätter målen i
trafikförsörjningsprogrammet i verksamheten inom en treårig utblick, exempelvis genom
trafikförändringar. I kollektivtrafikplanen görs också en uppföljning på utvecklingen för ett antal
utvalda nyckeltal främst kopplat till marknadsandel, resande, nöjdhet och miljö. Framtagandet av
kollektivtrafikplanen sker i dialog med kommunerna i länet. Kollektivtrafikplanen utgör även
Hallandstrafikens underlag inom Region Hallands budgetprocess.
Årets utgåva av kollektivtrafikplanen färgas tydligt av pågående pandemi. Pandemin har kraftigt
påverkat Hallandstrafikens verksamhet i form av minskat resande med tillhörande intäkter. Samtidigt
har Hallandstrafiken upprätthållit kollektivtrafiken under hela pandemin utifrån dess grundläggande
samhällsfunktion för resa till skola eller arbetet utan risk för trängsel och ökad smittspridning. Efter
pandemin kan arbetsmarknadsregionerna behöva vidgas ännu mer, människor kan komma att behöva
pendla ännu längre till nya arbetstillfällen. Andra kan komma att behöva studera på andra orter för att
bli anställningsbara igen. Samtidigt har pandemin påskyndat samhällets digitala utveckling genom
exempelvis distansmöten vilket föräntas påverka hur vi reser framöver.
Den grundläggande trafikutvecklingsprincipen är att resbehoven ska styra utvecklingen av
kollektivtrafiken med huvudsakligt fokus på arbets- och studiependling samt annat vardagsresande.
Utöver det ska kollektivtrafiken stödja en socialt hållbar utveckling genom ett säkerställa
grundläggande resmöjligheter för hela länet. Nämnda principer har beaktats i de förslag till justeringar
av trafikutbudet vilka redovisas i kapitel 7.
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2. INLEDNING
ETT VÄXANDE SYDVÄSTSVERIGE
Halland växer mitt i ett växande sydvästsverige vilket ställer krav på en välfungerande kollektivtrafik.
Pendlingen ökar mellan regioner, kommuner och städerna i och kring Halland vilket innebär att man i
högre utsträckning inte bor och arbetar i samma ort, kommun eller region. Utvecklingen före
pandemin visar att antalet pendlare över Hallands norra och södra gräns ökar vilket tyder på att
arbetsmarknaderna vidgas. En utvecklad kollektivtrafik med tillhörande utbyggd infrastruktur vilket
motsvarar det framtida resandebehovet är viktigt för att Halland ska kunna utvecklas hållbart. Vidare
måste den framtida planeringen för kollektivtrafiken i Halland vara strategisk samt kommun- och
länsgränsöverskridande. Kollektivtrafik är ett av flera verktyg för samhällsutveckling och för att få fler
att resa med kollektivtrafiken krävs samverkande insatser mellan bebyggelse, infrastruktur och
kollektivtrafikplanering. Med andra ord kräver en attraktiv kollektivtrafik ett långsiktigt åtagande från
flera aktörer. En ökad möjlighet till arbetspendling ger förutsättningar för regional utveckling, stärkt
eller större arbetsmarknad och ökad sysselsättning för alla grupper i samhället. Kollektivtrafiken bidrar
också till social hållbarhet genom att skapa grundläggande tillgänglighet till samhället och bryta ned
fysiska och sociala barriärer och på så sätt stärka integrationen. När satsningar sker på
bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen kan attraktiviteten för en ort öka och fler bostäder byggas.
När fler väljer kollektivtrafiken framför bilen och kollektivtrafikens marknadsandel ökar, minskar
klimatutsläppen och trängseln på våra vägar.

HUR FUNGERAR KOLLEKTIVTRAFIKEN I HALLAND
Enligt den lag om kollektivtrafik som trädde i kraft den 1 januari 2012 ska det i varje län finnas en
Regional Kollektivtrafikmyndighet. Ett viktigt syfte med lagen är att skapa bättre samordning mellan
kollektivtrafiken och annan samhällsplanering samt att skapa ett större politiskt inflytande över de
strategiska beslut som fattas om kollektivtrafiken. Kollektivtrafikmyndighetens ansvar är regional
kollektivtrafik. Med regional kollektivtrafik avses kollektivtrafik som äger rum inom ett län eller som
sträcker sig över flera län med huvudsyftet att tillgodose resenärernas behov av resor avsedda för
arbetspendling eller annat vardagsresande.
I lagen finns det krav på att det i varje län ska finnas ett Regionalt Trafikförsörjningsprogram och det
finns även bestämmelser om vad ett sådant program ska innehålla. Programmet ska bland annat
omfatta både en långsiktig strategisk del och en mer konkret beskrivning av kollektivtrafikens
omfattning på kortare sikt. Avvägning ska göras mellan vilken trafik som samhället ska ta ansvar för
genom trafikplikt och vilken trafik som ska bedrivas på kommersiell grund. Lagens intention är att
förenkla för kommersiella aktörer att komma in på kollektivtrafikmarknaden vilket kan bidra till ett
större utbud av kollektivtrafik för invånarna. I och med kollektivtrafiklagen är det fritt för kommersiella
aktörer att utföra kollektivtrafik. I rollen som kollektivtrafikmyndighet har Region Halland det politiska
och ekonomiska ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken i Halland, vilket innefattar alla buss- och
tågtrafik samt närtrafik. Bolaget Hallandstrafiken AB är helägt av Region Halland och har som
huvuduppgift att ombesörja den operativa planeringen av kollektivtrafiken i länet. Via uppdragsavtal
har Hallandstrafiken också ansvaret för att upphandla och samordna färdtjänst i de halländska
kommunerna, samt sjukresor på uppdrag av Region Halland. På uppdrag av regionen utförs även
beställningsmottagning för de angivna resorna förutom färdtjänstresorna i Kungsbacka kommun.
Hallandstrafiken utför på uppdrag av kommunerna även planering och samordning av skolskjutstrafik.
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TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2021-2025
I december 2020 antogs det nu gällande Regionala Trafikförsörjningsprogrammet för Halland. I
trafikförsörjningsprogrammet finns fastställda mål och principer kring hur kollektivtrafiken ska
utvecklas i Halland. Trafikförsörjningsprogrammet utgår från prioriteringar och mål i den Regionala
utvecklingsstrategin samt Tillväxtstrategin. Det övergripande målet för kollektivtrafiken i Halland är att
den ska bidra till hög attraktivitet och en hållbar samhällsutveckling. Huvudstrategin i utvecklingen av
kollektivtrafiken är att koncentrera resurser till stråk där det finns goda förutsättningar att öka
resandet. En grundläggande princip är att resbehoven ska styra utvecklingen av kollektivtrafiken.
Region Hallands uppdrag att leda och samordna en hållbar tillväxt i Halland innebär att ta hänsyn till
de tre hållbarhetsdimensionerna: ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet. Dessa är ömsesidigt
beroende av varandra. Med utgångspunkt i hållbar tillväxt har Tillväxtstrategins prioriteringar
formulerats i mer specificerade inriktningar och mål för kollektivtrafiken i
Trafikförsörjningsprogrammet.
Genom att öka tillgängligheten och tidsförtäta i relationer där det finns potential för
arbetsmarknadsförstoring förbättras tillväxten i regionen. En ökad möjlighet till arbetspendling ger
förutsättningar för regional utveckling, stärkt eller större arbetsmarknad och ökad sysselsättning för
alla grupper i samhället. Kollektivtrafiken bidrar också till social hållbarhet genom att skapa
grundläggande tillgänglighet till samhället och bryta ned fysiska och sociala barriärer och på så sätt
stärker integrationen. Om satsningar sker på bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen kan
attraktiviteten för en ort öka och fler bostäder byggas. Om fler väljer kollektivtrafiken framför bilen
och kollektivtrafikens marknadsandel ökar, minskar klimatutsläppen. Målet om en ökad marknadsandel
har direkta kopplingar till ekonomisk, ekologisk och sociala- hållbarhetsdimensionerna. Men det kräver
samplanering mellan många aktörer som alla har olika ansvarsfördelning. Målet om att öka
kollektivtrafikens marknadsandel till minst 30 procent år 2030 kan därför ses som ett gemensamt
ansvarstagande inom respektive aktörs ansvarsområde, där kollektivtrafiken är ett verktyg för en
hållbar utveckling.

VAD ÄR EN KOLLEKTIVTRAFIKPLAN
Trafikförsörjningsprogrammet sätter ramarna för utvecklingen av kollektivtrafiken i Halland. Utifrån de
strategiska val och prioriteringar som finns i programmet arbetar Hallandstrafiken årligen fram en
kollektivtrafikplan för de kommande tre åren. Kollektivtrafikplanens syfte är att beskriva hur
Hallandstrafiken omsätter målen i trafikförsörjningsprogrammet i verksamheten, exempelvis genom
trafikförändringar. I kollektivtrafikplanen görs också en uppföljning på utvecklingen för ett antal
utvalda nyckeltal framförallt kopplat till marknadsandel, resande, nöjdhet och miljö. Framtagandet av
kollektivtrafikplanen sker i dialog med kommunerna i länet.

Styrande dokument för
kollektivtrafiken i Halland
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3.EFFEKTER AV PANDEMIN

KORTSIKTIGA EFFEKTER AV PANDEMIN
Pandemin har kraftigt påverkat Hallandstrafikens verksamhet i form av minskat resande och intäkter
samtidigt som kollektivtrafiken har upprätthållits utifrån dess grundläggande samhällsfunktion. Det har
varit viktigt att kollektivtrafiken fungerat för att de människor som måste resa med kollektivtrafiken,
att dessa kunnat nyttja denna även under pandemin till skola eller arbete utan risk för trängsel eller
ökad smittspridning. Pandemins effekter på kollektivtrafiken inleddes andra veckan i mars 2020, där
resandet under våren gick ned till nivåer om 45–55 procent beroende på trafikslag. Med start juni
månad ökade resandet till 55–65 procent vid jämförelse motsvarande period föregående år. Efter
tidpunkt för införandet av lokala allmänna råd 3 november minskade resandet på nytt till nivåer om
35–50 procent beroende av trafikslag. Pandemins effekter påverkade utfallet kraftigt med en
minskning av resandet om 39,7 procent. Totalt gjordes 12,1 miljoner resor med tåg och buss i Halland
vilket ska jämföras med 20,0 miljoner resor 2019. Pandemins effekter i form av kraftigt minskat
resande med tillhörande intäkter förväntas kvarstå under stora delar av 2021.
LÅNGSIKTIGA EFFEKTER AV PANDEMIN
Hallandstrafikens ansvar är resor till studier och arbete och annat vardagsresande. Under pandemin
har det digitala arbetssättet blivit det primära för många som annars skulle ha rest och använt
kollektivtrafiken. De som behövt resa har rekommenderats att resa på andra tider än högtrafiktiderna.
Efter pandemin kan arbetsmarknadsregionerna behöva vidgas ännu mer, människor kan komma att
behöva pendla ännu längre till nya arbetstillfällen. Andra kan komma att behöva studera på andra
orter för att bli anställningsbara igen. Detta kan göra att kollektivtrafiken blir ännu viktigare när krisen
har hanterats. Redan innan pandemin kunde analyser se att allt fler arbetstagare hade möjlighet att
styra sin egen arbetstid, många företag tillämpar skift eller andra arbetstidsöverenskommelser som
innebär att resan till arbetet kan börja andra tider på dygnet än de traditionella. Utbudet för
vardagsresande omfattar samtliga veckans dagar och en stor del av dygnet även om topparna i
resandet fortfarande inträffar morgon och eftermiddag. Högtrafiktiderna har en tendens att tänjas ut
till att omfatta flera timmar på morgonen och eftermiddagen vilket kan innebära att resandet i
efterhand kan komma att spridas ut. Även förändrade beteenden avseende social distansering
förväntas ge effekter på hur människor väljer att resa framöver. Hur resbehovet ser ut efter pandemin
har ingen svaret på. Det vi vet däremot är att det kommer att se annorlunda ut. Hallandstrafiken följer
utvecklingen noga tillsammans med branschen med mål att löpande anpassa verksamheten utifrån de
nya förändrade förutsättningarna.
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4. MÅL FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN I HALLAND

ÖVERGRIPANDE MÅL
Det övergripande styrdokumentet i Halland är den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2005–2020
med visionen ”Halland – bästa livsplatsen”. Tillväxtstrategin för Halland bygger på RUS:en med målet
att Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014. I
Tillväxtstrategin finns strategiska val och prioriteringar med koppling till kollektivtrafiken.
Kollektivtrafiken är ett av Hallands mest strategiska verktyg för genomförandet av Hallands
tillväxtstrategi. Med kollektivtrafiken skapas större arbets- och studiemarknader, en mer hållbar region
och sist men inte minst möjliggörs goda förutsättningar för ett fortsatt attraktivt Halland – Halland
bästa livsplatsen. Enligt Tillväxtstrategin ska kollektivtrafiken i Halland bidra till fortsatt
regionförstoring såväl söderut som norrut. Kollektivtrafiken spelar också en viktig roll i skapandet av
attraktiva stadsmiljöer genom exempelvis minskat behov av yta för biltrafik och renare luft.
Kollektivtrafiken har en avgörande betydelse för att uppnå en koldioxidneutral ekonomi och
fossiloberoende transporter. Det finns ett starkt samband mellan kollektivtrafik, infrastruktur samt
samhälls- och bebyggelseplanering. Genom en ökad samverkan och samplanering kan dessa områden
stärka varandra vilket gynnar en hållbar tillväxt i Halland.
Hallandstrafikens vision är att skapa ”världens bästa kollektivtrafik – för hallänningarna”.
Hallandstrafikens prioriterade mål är att nå en ökad marknadsandel, dvs ökad andel jämfört med
biltrafiken. Genom en ökad kollektivtrafikandel kan stora samhällsvinster uppnås. Delmålen förbättrad
leverans, ökat resande och ökad nöjdhet är avgörande för att nå en ökad marknadsandel.
I kollektivtrafikplanen görs en årlig uppföljning av målbilden samt löpande i Hallandstrafikens
månadsrapport. Genom en kontinuerlig måluppföljning med tillhörande analys kan lämpliga åtgärder
vidtas för att exempelvis vända en negativ trend. Arbetet med målstyrning och viljan att ständigt
förbättra verksamheten utgör en viktig del när Hallandstrafiken tillsammans med trafikföretagen följer
upp och utvärderar den dagliga leveransen.

AGENDA 2030
FN antog under 2016 Agenda 2030 som innehåller 17 globala hållbarhetsmål. FN:s 17 globala
hållbarhetsmål med sina 169 delmål ska bidra till - att avskaffa extrem fattigdom - att minska
ojämlikheter och orättvisor i världen - att främja fred och rättvisa - att lösa klimatkrisen. Agenda 2030
är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle där kollektivtrafiken har en viktig roll.
Hallandstrafikens beaktar i sitt miljö- och klimatarbete även de i Agenda 2030 uppsatta målen.
Hallandstrafiken redovisar i sin årliga Hållbarhetsredovisning samt Kollektivtrafikplan resultat och utfall
av arbetet mot uppsatta mål inom miljö- och klimatarbetet. Redovisning sker för att säkerställa att
utfört arbete och inriktning ger önskad effekt och resultat. För att uppföljningen ska bidra till
måluppfyllnad är det av vikt att mätetal och dess framtagande är väl förankrade i verksamhet och
över tid.
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De mål och delmål i Agenda 2030 som kollektivtrafiken bidrar till är i huvudsak:
Agenda 2030
Mål 3: Hälsa och välbefinnande med tillhörande delmål
3.4: Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 11: Hållbara städer och samhällen med tillhörande delmål

11.2: Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla
11.6: Minska städers miljöpåverkan
11a: Stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

UPPFÖLJNING OCH INDIKATORER
HALLAND SKA VARA EN MER ATTRAKTIV, INKLUDERANDE OCH KONKURRENSKRAFTIG REGION ÅR 2020 ÄN ÅR 2014
Mål

Indikatorer

Följs upp i

Regionförstoring genom utveckling av
kollektiv- trafik och infrastruktur, såväl
söderut som norrut. Fortsatt arbete för goda
förbindelser med Stockholm

Restid/turtäthet till Stockholm,
Göteborg, Malmö och Helsingborg –
mätpunkt Halmstad och Varberg

Uppföljning till Tillväxtstrategin

Uppföljning till Tillväxtstrategin

Utvecklade former för samverkan och
sam- planering mellan kollektivtrafik,
infrastruktur, samhälls- och
bebyggelseplanering
Attraktiva stadsmiljöer med mötesplatser som
främjar företagsamhet, innovationer och
kultur

Deltagande och publik vid ett
urval strategiskt utvalda
arrangemang och mötesplatser.
Huspriser i Halland

Uppföljning till Tillväxtstrategin

En koldioxidneutral ekonomi och fossiloberoende transporter

Andel förnyelsebar energi,
Koldioxid- utsläpp

Uppföljning till Tillväxtstrategin

KOLLEKTIVTRAFIKEN I HALLAND SKA BIDRA TILL HÖG ATTRAKTIVITET OCH EN HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING
Mål

Indikatorer

Följs upp i

Kollektivtrafikens marknadsandel av totalt
resande ska vara minst 30% år 2030.

Resandestatistik

Kollektivtrafikplanen

Kollektivtrafiken ska bidra till positiv
ekonomisk utveckling genom att bidra till
tillväxt genom arbetsmarknadsförstoring

Skattekraft, Flyttningsöverskott
från övriga Sverige till Hallands
län

Uppföljning till Tillväxtstrategin
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Trafikintäkterna från resenärerna ska utgöra
minst 60 procent av trafikkostnaderna
baserat på det totala utbudet av den
allmänna kollektiv- trafiken i Halland sett
över en längre tidsperiod

Biljettintäkter och trafikkostnader

Hallandstrafiken ekonomiska
redovisning

Kollektivtrafiken ska drivas med fossilfria
bränslen

Utsläppsnivåer ur
fordonsdatabasen FRIDA

Kollektivtrafikplan

Kollektivtrafikstråken i stadsbusstrafiken ska
vara tillgänglighetsanpassade år 2025

Antal och procentandel av
hållplatser i stadsbusstråken per
stad som tillgäng- lighetsanpassas

Hållplatsregister
Hallandstrafiken

Hållplatser/bytespunkter med
mer än 20 påstigande per dygn
ska vara
tillgänglighetsanpassade år
2025

Antal och procentandel
tillgänglighets- anpassade
hållplatser med mer än 20
påstigande

Hållplatsregister
Hallandstrafiken

Kollektivtrafiken ska uppfattas som
trygg och säker

Utifrån frågor i
Kollektivtrafik- barometern

Kollektivtrafikplan

RESANDET MED KOLLEKTIVTRAFIK SKA ÖKA OCH VARA ATTRAKTIVT
Mål

Indikatorer

Följs upp i

Högst 1,5 som restidskvot för busstrafik i
kollektivtrafikstråk

Restidskvoter

Kollektivtrafikplan

Högst 0,8 som restidskvot för tåg

Restidskvoter

Kollektivtrafikplan

Resandeökning delmål

Resandestatistik per linje och totalt

Kollektivtrafikplan

Nöjd kund

Kollektivtrafikbarometern

Kollektivtrafikplan

Nöjd invånare

Kollektivtrafikbarometern

Kollektivtrafikplan
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5. MÅLUPPFYLLNAD
MÅLUPPFYLLNAD 2020
Nyckeltal
Marknadsandel
Resandeutveckling
Nöjdhet
 Kund
 Allmänhet
 Senaste resan
Fossilfria bränslen

Mål 2020

Utfall 2020

Mål 2021

Mål 2022

19,0%
5,0%

12,4%
-39,7%

-*
-*

-*
-*

Mål
lång sikt
30%
5,0%/år

70%
60%
85%
100%

61,5%
53,5%
79,8%
99,8%

70%
60%
85%
100%

70%
60%
85%
100%

80%
70%
90%
100%

* Under pågående pandemi avråder Folkhälsomyndigheten allmänheten att använda
kollektivtrafiken, förutom vid särskilda fall. Mot denna bakgrund preciseras inga målvärden för 20212022.
MARKNADSANDEL
Marknadsandelen, d.v.s. andelen resor med kollektivtrafik av totalt antal motoriserade resor, visar på
kollektivtrafikens konkurrenskraft. Marknadsandelen minskade kraftigt som en effekt av pandemin,
från 18,1 procent (2019) till 12,4 procent (2020).
Marknadsandel Halland 2010-2020
40%

35%

30%

25%

20%

18,1%

18,1%

16,6%
13,6%

15%
11,7%

13,0%

14,2%
12,7%

13,1%

13,5%

10%

5%

0%

Marknadsandel Halland

Marknadsandel nationellt snitt

12,4%
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RESANDE
Pandemins effekter påverkade utfallet kraftigt med en minskning av resandet om 39,7 procent. Totalt
gjordes 12,1 miljoner resor med tåg och buss i Halland vilket ska jämföras med 20,0 miljoner resor
2019.
Resandeutveckling Halland 2010-2020
22 000 000

20 000 000
18 000 000
16 000 000
14 000 000

12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000

4 000 000
2 000 000
0
Totalt

% förändring

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

14 655 173

15 433 667

15 716 331

15 987 604

16 358 606

16 840 698

17 780 770

18 679 858

19 629 075

20 049 863

12 152 386

7,6%

5,3%

1,8%

1,7%

2,3%

2,9%

5,6%

5,1%

5,1%

2,1%

-39,4%

Sett till fördelningen av resor står regionbuss, Öresundståg (Vtåg Vbg-Gbg, Ptåg Hsd-Hbg) samt
Halmstad stadsbuss fortsatt för ungefär tre fjärdedelar av resandet. Återstående fjärdedel utgörs
främst av Västtåg Kungsbacka-Göteborg (Kungsbackapendeln) samt övrig stadsbusstrafik. Resandet
på Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) och Viskadalsbanan är litet vid jämförelse med totalt antal resor.

Fördelning av resor 2020
152 922;
1,3%

7 011; 0,1%

1 090 253; 9,0%
3 442 157; 28,5%
1 921 101; 15,9%
Öresundståg inkl. Vtåg Vbg-Gbg/Ptåg Hsd-Hbg

Regionbusstrafik
Stadsbusstrafik Halmstad
Västtåg Kungsbacka-Göteborg (Kungsbackapendeln)

2 419 458; 20,0%

Stadsbusstrafik Vb, Fb, Kb
3 060 340; 25,3%

Viskadalsbanan/HNJ-banan
Anropsstyrd linjetrafik/närtrafik
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TÅGTRAFIK
Västkustbanan är stommen i den halländska kollektivtrafiken med avgörande betydelse för Hallands
utveckling. Trafiken på Västkustbanan utgörs av Öresundståg Göteborg-Halland-Malmö/Köpenhamn
och Västtåg Kungsbacka-Göteborg (Kungsbackapendeln). Från december 2015 finns också Pågatåg
mellan Halmstad och Helsingborg som trafikerar under morgon/eftermiddag och förstärker det totala
turutbudet. Västtågen förstärker utbudet mellan Varberg-Göteborg med totalt fyra dubbelturer/vardag
under morgon/eftermiddag samt dagtid. I redovisning av resandet på Västkustbanan slås resandet för
Öresundståg, Pågatåg Halmstad-Helsingborg och Västtåg Varberg-Göteborg samman då de tre
tågsystemen kompletterar varandra utifrån tidtabell och uppehållsbild. Utöver Västkustbanan
trafikeras Viskadalsbanan med Västtågen Varberg-Borås och Halmstad-Nässjö järnväg med
Krösatågen på sträckan Halmstad-Jönköping/Nässjö.
Öresundståg, Pågatåg Halmstad-Helsingborg, Västtåg Varberg-Göteborg
Under 2020 genomfördes omkring 3,4 miljoner resor med Öresundståg, Pågatåg HalmstadHelsingborg samt Västtåg Varberg-Göteborg. Jämfört med 2019 minskade resandet med -36,4
procent. I en jämförelse med 2010 har dock resandet på Västkustbanan ökat med knappt 20 procent.
Denna ökning kan till delar härledas till en utökad trafik dvs Pågatågstrafiken (december 2015) samt
tillkommande Västtåg Varberg-Göteborg (2017-2019). I en jämförelse av enbart resor med
Öresundståg har resandet med Öresundståg ökat med knappt 10 procent sedan 2010.

Öresundståg, Västtåg Varberg-Göteborg och Pågatåg Halmstad-Helsingborg
Totalt resande 2010-2020
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På och avstigande per station samt i vilken riktning resan sker
Vid fördelningen av antal på- och avstigande i Öresundstågssystemet (inräknat Vtåg Vbg-Gbg, Ptåg
Hsd-Hbg) är Halmstad och Varberg de klart största stationerna. Tillsammans står de för ca 60 procent
av resorna. Jämfört med 2019 minskar resandet för samtliga stationer. Den största reseminskningen
återfinns i Åsa och Varberg där resandet minskat med -45 respektive -42 procent. Minst påverkan
syns i Laholm där resandet minskat med -26 procent under 2020 jämfört med föregående år.

Öresundståg, Västtåg Varberg-Göteborg och Pågatåg Halmstad-Helsingborg
På- och avstigande per vardag 2010-2020
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2 924
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1 563

1 757

1 919
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2 379

2 447

2 470

2 499

2 560

1 693

Halmstad

3 214

3 192

3 908

4 298

4 535

4 661

4 932

5 016

5 213

5 475

3 821

537

447

507

569

552

599

687

712

729

741

546

Kungsbacka
Åsa

Laholm

Andel påstigande i förhållandet nord/sydlig riktning påvisar en tyngdpunkt norrut. Omkring 60 procent
av resorna sker norrut. Från Laholm, Halmstad, Falkenberg och Varberg sker omkring 60 procent av
resorna norrut. Från Kungsbacka sker resandet med Öresundståg och Västtåg Varberg-Göteborg med
en jämn fördelning mellan norr- och södergående resor. Från Åsa reser drygt 85 procent norrut.
Andelen resor i nordlig respektive sydlig riktning har påverkats under året. Undantaget Laholm har
resterande halländska stationer fått en lägre andel resor norrut jämfört med 2019. I Laholm har på
motsatt vis andelen södergående resor minskat. Detta skulle kunna signalera pandemins påverkan på
de längre pendlingsstråken till Göteborg respektive Helsingborg till följd av restriktioner och
uppmaning till hemarbete för de som har möjlighet.
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Västtåg Kungsbacka-Göteborg (Kungsbackapendeln)
Resandet på Kungsbackapendeln mäts från och med 2017 med kundräkningssystem.
Kundräkningssystemet innebär att det finns sensorer i varje dörrpar som mäter på- och avstigande.
Det nya sättet att räkna resandet på Kungsbackapendeln har visat på ett stort mörkertal jämfört
tidigare mätmetod där resandet justerades efter bedömd stämplingsbenägenhet vilket gav stora
variationer. Utifrån att nuvarande mätmetod skiljer sig markant från tidigare utgör 2017 numera basår
för fortsatta analyser på Kungsbackapendeln. Under 2020 genomfördes ca 1,9 miljoner resor på
Kungsbackapendeln, en minskning med -26,2 procent jämfört 2019.

Kungsbackapendeln 2017-2020
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-26,2%
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Viskadalsbanan och Halmstad-Nässjö järnväg
I likhet med Kungsbackapendeln mäts resandet på Viskadalsbanan från och med 2017 med
kundräkningssystem. Under 2020 uppgick resandet till knappt 128 000 resor, en minskning med -46,6
procent jämfört 2019.
Sedan 2017 har det på Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) genomförts manuella räkningar under vår och
höst inom ramen för det treåriga testprojektet för banan. Testprojektet avslutades vid tidtabellskiftet
december 2020 men antalet turer har bibehållits även under 2021. Resanderäkningar har inte
genomförts under 2020 och resandet på banan har därför beräknats utifrån en nedräkning av 2019
års siffror. Nedräkningen med -45 procent har grundats efter dialog med Jönköpings länstrafik och vid
jämförelse med andra jämförbara linjer, totalt genomfördes 84 000 resor på den halländska delen av
banan.

Viskadalsbanan och HNJ-banan 2017-2020
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STADSBUSSTRAFIK
Stadsbusstrafik finns i Halmstad, Laholm, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. I Laholm
introducerades stadsbusstrafik i juni 2020. Kontinuerliga förbättringar har skett i busstrafiken under
året för att bättre möta identifierat resbehov, skapa tydligare trafikeringsupplägg, förbättra tidhållning
och inte minst att säkerställa bytesmöjligheter mot Västkustbanan. Av samtliga resor i
stadsbusstrafiken står Halmstad för knappt 70 procent av resorna. Fram till år 2020 har
resandeutvecklingen för stadsbusstrafiken över tid varit mycket positiv. Under 2020 orsakade
pandemin stor påverkan på kollektivtrafikresandet. I resandestatistiken syns en kraftig
resandeminskning på samtliga linjer. Under året genomfördes totalt 3,5 miljoner resor i
stadsbusstrafiken, vilket är en minskning av resandet med -43,9 procent jämfört med år 2019.
Resandet i stadsbusstrafiken 2020 motsvarar ett resande lägre än år 2006 då
statistiksammanställningen påbörjades.
Stadsbusstrafik Halmstad och Laholm
Stadsbusstrafiken i Halmstad utgör en viktig del av Hallandstrafikens verksamhet utifrån dess storlek.
Den står för nästan 20 procent av samtliga resor i Halland och knappt 70 procent av resorna i
stadsbusstrafiken. Under 2020 genomfördes 2,4 miljoner resor vilket är en minskning med -43,8
procent jämfört föregående år. De nya stadsbusshållplatserna på Laholmsvägen som började
trafikeras i december 2017 har skapat bättre bytesmöjligheter mellan stadsbuss, regionbuss och tåg.
En successiv utbyggnad av trafiken har skett under de senaste åren, framförallt med satsning på
huvudlinjerna. Under 2020 har linje 12 och linje 13 slagits ihop och det västra benet som går till Söder
har fått ett utökat utbud främst för att tillse kulturhusets och kulturskolans behov. I Laholm infördes
linje 1, det finns därmed en passning till samtliga tågankomster och avgångar från centrum i Laholm.

Halmstad stadsbusstrafik 2010-2020
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Stadsbusstrafik Falkenberg, Varberg och Kungsbacka
Stadsbusstrafiken i Falkenberg, Varberg och Kungsbacka har samtliga genomgått en renodling av
linjenäten med satsning på huvudlinjer med ökat turutbud, rakare körväg samt passning till
tågtrafiken på Västkustbanan. Linjenätet i Falkenberg gjordes om 2011 och Varberg samt Kungsbacka
under 2015. För samtliga städer har det justerade linjenätet medfört en positiv resandeutveckling.
Efter flera år av kraftig resandeökning minskade resandet med stadsbussarna i Varberg med 40,2
procent under 2020. I Kungsbacka minskade resandet med -54,3 procent och i Falkenberg syns en
resandeminskning med -41,7 procent jämfört med föregående år.

Stadsbusstrafik Falkenberg, Varberg och Kungsbacka 2010-2020
1 000 000

900 000
800 000
700 000
600 000
500 000

400 000
300 000
200 000

100 000
0
Varberg

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

300 071

313 899

314 518

356 800

398 854

414 819

565 544

661 115

819 594

860 255

514 378

4,6%

0,2%

13,4%

11,8%

4,0%

36,3%

16,9%

24,0%

5,0%

-40,2%

274 022

337 997

408 035

459 165

482 670

510 901

558 496

555 572

561 734

556 150

324 230

23,3%

20,7%

12,5%

5,1%

5,8%

9,3%

-0,5%

1,1%

-1,0%

-41,7%

223 007

225 891

250 348

257 909

256 325

308 119

412 157

476 706

523 390

533 696

251 645

1,3%

10,8%

3,0%

-0,6%

20,2%

33,8%

15,7%

9,8%

2,0%

-52,8%

Förändring Varberg %
Falkenberg
Förändring Falkenberg %
Kungsbacka
Förändring Kungsbacka %

SIDA | 19

REGIONBUSSTRAFIK
Resandet med regionbusstrafiken minskade när Öresundstågstrafiken tillkom 2009 vilket gav en
överflytt av resenärer till tåget. Från 2013 har trenden varit ett ökat resande med regionbusstrafiken
fram till 2019 där en mindre minskning av resandet noterades. Under 2020 genomfördes knappt 3
miljoner resor med regionbusstrafiken. Detta motsvarar en minskning på -44,7 procent sedan
2019. Förbättringar inom regionbusstrafiken har skett framförallt för att skapa enklare och tydligare
trafikeringsupplägg. Utgångspunkten för arbetet är Trafikförsörjningsprogrammets fastställda prinicper
om att satsa där förutsättningar för ökat resande är störst, dvs i utpekade kollektivtrafikstråk där
huvudlinjerna trafikerar.
Sett till fördelning av resor inom regionbusstrafiken stod regionbusstrafik söder (Halmstad, Laholm,
Hylte) för 37 procent, Kungsbacka regionbusstrafik för 34 procent och regionbuss norr (Falkenberg,
Varberg) för 29 procent av regionbusstrafiken.

Regionbusstrafik 2010-2020
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NÖJDHET
Nöjdheten mäts med hjälp av Kollektivtrafikbarometern, en branschgemensam undersökning bland
allmänhet och kunder. Med kunder avses de som åker med Hallandstrafiken minst någon gång/några
gånger i månaden. Målet för 2020 var att andelen nöjda kunder ska uppgå till minst 70 procent och
att andelen nöjda bland allmänheten ska uppgå till minst 60 procent. Sett till nöjdhet med senaste
resan är utfallet högre med ett utfall om 79,8 procent för 2020. Diagrammet visar att Hallands utfall
är nära det nationella snittet för nöjdhet.

Nöjdhet kund/allmänhet/senaste resan Halland 2010-2020
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MILJÖ
För att uppnå och bidra till ställda och överenskomna klimatmål, både regionalt och nationellt, är
kollektivtrafiken ett av de viktigaste verktygen för att skapa ett hållbart transportsystem.
Kollektivtrafiken är i sig ett hållbart alternativ genom att fler väljer att resa tillsammans. Genom att
fler väljer att ställa bilen hemma och istället väljer hållbara färdmedel såsom gång, cykel och
kollektivtrafik uppnås många positiva effekter, dels miljömässiga, men även sociala och ekonomiska. I
våra stadsmiljöer innebär en minskad bilanvändning bland annat minskade luftföroreningar, minskat
buller och mindre trängsel. Mer utrymme skapas åt människan och en i grunden mer attraktiv
stadskärna. Hallandstrafikens satsning på elektrifiering av stadsbusstrafiken bidrar ytterligare till att
förbättra luft, ljud- och livskvaliteten i städerna.
Utöver kollektivtrafikens inbyggda positiva effekter arbetar Hallandstrafiken mot målet i
trafikförsörjningsprogrammet om en fossilfri kollektivtrafik senast år 2020 för att uppnå
koldioxidneutralitet. Detta mål uppnåddes för busstrafiken i samband med genomförd upphandling av
nytt trafikavtal med trafikstart 15 juni 2020, där kravställning om fossilfria drivmedel ingick.
Under året 2020 har 99,8 procent av busstrafiken bedrivits med förnyelsebara drivmedel vilket kan
jämföras med utfallet 99,6 procent för 2019. Inom stadsbusstrafiken har 100 procent av trafiken
utförts med förnyelsebara drivmedel. Regionbusstrafiken utfördes till 99,7 procent med förnyelsebara
drivmedel. Orsak till att hundra procent inte uppnås är på grund av viss trafik som utfördes under
första halvåret 2020, inte omfattades av nuvarande krav på 100 procent fossilfria drivmedel. Den
tågtrafik som Hallandstrafiken bedriver sker till större delen med eldrift från förnyelsebar källa,
undantaget är Hallands engagemang inom Krösatågstrafiken vilken bedrivs på den oelektrifierade
HNJ-banan.
Sammanfattat bedrivs samtlig kollektivtrafik i Hallandstrafikens regi från juni 2020 med fossilfri drift,
exkluderat persontågstrafiken utmed HNJ-banan. Den positiva utvecklingen är kopplad till den trappa
som finns i nuvarande trafikavtal med en successiv stegring av miljökraven. Nya drivmedel såsom
HVO har under senare tid vunnit mark mot fossil diesel vilket drivit på utvecklingen snabbt i positiv
riktning. Bristande tillgång samt eventuellt ändrat skattetryck på HVO är dock riskfaktorer som kan
resultera i ökade kostnader framöver.

Andel körda kilometer med förnybara drivmedel i busstrafiken 2010-2020
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Hallandstrafikens mål, ambition och uppdrag är att fortsätta den positiva miljömässiga utvecklingen
utifrån målsättning om minskad miljöbelastning för kollektivtrafiken, samt fastställda Agenda 2030
mål. Som del i att driva fortsatt arbete i önskad riktning krävs utvecklade mål och ambitioner. För att
uppnå lägre energianvändning inom kollektivtrafiken, vilket gagnar samtliga uppsatta mål, eftersträvar
vi ökad elektrifiering genom fler antal elbussar, vilka har lägre energianvändning per km är fordon
med förbränningsmotorer.

Mål

Indikatorer

Kollektivtrafiken ska drivas med fossilfria bränslen
Ökad elektrifiering inom stadsbusstrafiken 2020 – 2025

Utsläppsnivåer fordonsdatabas FRIDA
Antal elbussar

Energianvändning per km. (kWh/km)
Energianvändning per personkm (kWh/pkm)
Energianvändning (MWh)

kWh/km
kWh/person km
Totalt mängd MWh
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6. VERKSAMHETSUTVECKLING - VAD VI HAR GJORT
STÖRRE TRAFIKFÖRÄNDRINGAR UNDER TIDSPERIOD 2015 - 2021

2015

2016

2017

• Nytt stadsbusslinjenät Kungsbacka
• Förtätning av regionbusstråk

• Ny Pågatågstrafik Halmstad-Helsingborg
• Nytt stadsbusslinjenät Varberg

En ny dubbeltur(morgon/eftermiddag) Västtåg Varberg - Göteborg
Utökad trafik Viskadalsbanan
Utökad trafik Halmstad stadsbusstrafik

2018

Utökad trafik HNJ-banan (3-årigt testprojekt)
En ny dubbeltur (morgon/eftermiddag) Västtåg Varberg-Göteborg
Utökad trafik Västtåg Kungbacka-Göteborg (Kungsbackapendeln)
Nytt Resecentrum Halmstad (justerat stadsbusslinjenät)

2019

Två nya dubbelturer mitt på dagen Västtåg Varberg-Göteborg
Utökad trafik Västtåg Kungbacka-Göteborg (Kungsbackapendeln)
Fler helgturer på HNJ-banan (3-årigt projekt)
Tillåtet att stiga på genom bussens alla dörrar på linje 10 i Falkenberg med syftet att korta
restiden och förbättra punktligheten.

2020

2021

Stadsbusstrafik i Laholm startas upp i juni, ansluter till Västkustbanan
Utökning av linje 10 Falkenberg med ett fordon
Brytning av linje 555 i Ullared i juni, fler turer till Ullared utifrån förändrade öppettider GeKås
Fler turer på Kungsbackapendeln, förlängd kvarstrafik på vardagar och halvtimmestrafik på helger
Förändrad linjesträckning linje 10 och 50 i Halmstad, snabbare resa till och från Vallås

• Utökat trafikutbud tillhörande ”testperiod HNJ” med fler turer under vardagar samt helger kvarstår
inom Tågplan 2021, inkluderat busslinje 417 Hylte - Landeryd.
• Utökat trafikutbud på linje 62 till och från Söder i Halmstad
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FÖRSÄLJNING
Under år 2020 och inledningen av år 2021 lanserades Hallandstrafikens nya biljett- och betalsystem.
Under våren 2020 lanserades den nya appen. Övriga försäljningskanaler lanserades i februari 2021,
vilket inkluderar nytt CRM (kundhanteringssystem) samt nya försäljningsenheter. Detta innebär att
kunderna möts av nya försäljningskanaler och nytt biljettersortiment. Biljettsortimentet är enklare med
färre val samt raka tydliga rabatter. Projektet med nytt biljett- och betalsystem utvecklas gemensamt
mellan Hallandstrafiken, Kalmar Länstrafik, Jönköpings Länstrafik samt Länstrafiken Kronoberg.
Samverkan med övriga Trafikhuvudmän inom södra Sverige (sydtaxan) ska fortsätta. Detta för att
utöka möjligheten för resenärer att resa mellan regionerna och på så sätt bidra till
samhällsutvecklingen. Utgångspunkten är den framtagna branschgemensamma standarden BoB.
Standarden pekas ut som central i regeringsförslaget om ett nationellt biljettsystem. Bob står för
nationell biljett- och betalstandard och har utvecklats gemensamt inom branschen. Syftet är en
nationell gemensam arkitektur för biljett- och betalsystem som möjliggör samverkan mellan flera
Trafikhuvudmän och kommersiella aktörer.
På grund av Covid-19 pandemin stängdes framdörrarna stora delar av året 2020. Detta gjorde att våra
kunder inte längre kunde köpa eller validera biljetter ombord på bussarna. Av den anledningen
”tvingades” kunder ändra sitt köpbeteende för att i större utsträckning använda självservicekanaler.
Under helåret 2020 stod självservicekanalerna för nästan 40 procent av biljettförsäljningen. 25
procent av försäljningen stod appen för sett till helåret 2020. De två sista månaderna år 2020 stod
dock appen för 40 procent av biljettförsäljningen. Försäljningskanaler med självservice, och i
synnerhet appen, kommer vara de viktigaste komponenterna framöver.
Idag har Hallandstrafiken åtta försäljningskanaler, varav sju är egna försäljningskanaler. Den externa
försäljningskanalen avser Nationella bokningssystem. Intäkter från externa försäljningskanaler står för
29 procent av biljettintäkterna (år 2019 och 2020 sammanvägt). Att erbjuda många kanaler för
försäljning av biljetter riskerar dels att driva kostnader, dels är det svårt att säkerställa en enhetlig
service till kunden. För att öka försäljningen i de egna kanalerna differentieras prissättningen i de
kanaler där Hallandstrafiken erbjuder självservice. Priset i de egna självservicekanalerna ska alltid vara
mer fördelaktiga än i andra kanaler. Utöver detta ska Hallandstrafikens egna försäljningskanaler alltid
erbjuda bättre priser än i det nationella bokningssystemet. På så sätt kan Hallandstrafiken ge en bra
service till kund både före, under och efter resan.
I det nya biljettsortimentet har andelen biljetter för den som har ett resandebehov mellan enkel- och
periodbiljett utökats, vilket kommer medföra en förskjutning av intäkterna från enkelbiljettsförsäljning
till övriga biljetter. Denna anpassning har gjorts för att fler kundgrupper ska känna att det är lönsamt
att byta från enkelbiljett till biljett med större innehåll. På så sätt kan Hallandstrafiken få kunderna att
använda kollektivtrafiken mer frekvent än vad de gör idag. På senare år har antalet tjänsteresor med
kollektivtrafik ökat. En anledning till detta är att Hallandstrafiken har utvecklat tjänster som
underlättar denna typ av resor. Framöver ska Hallandstrafiken fortsätta utveckla tjänster och
enkelheten för företagen och deras anställda. Hallandstrafiken ska vidare arbeta aktivt för att
företagen ska erbjuda sina anställda biljetter för resa till och från arbetet som en förmån.
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MARKNADSFÖRING, KOMMUNIKATION OCH INFORMATION
Hallandstrafikens marknadsföring och kommunikation tar avstamp i företagets
kommunikationsstrategi som är ett styrande dokument för all kommunikation. Strategin bygger i sin
tur på både Trafikförsörjningsprogrammet och de faktiska aktiviteter som beslutas i
kollektivtrafikplanen. Kommunikationsstrategin beskriver mål och målgrupper för kommunikationen
men är också vägledande när det gäller att skapa god kommunikation. Syftet med all kommunikation
är att bidra till de övergripande målen, dvs. ökad marknadsandel, fler resor och nöjdare kunder. Men
kommunikationen fokuserar också på de tre områden som är extra viktiga för våra kunder, det
handlar om att informera och kommunicera på ett sätt så att det blir enklare att köpa biljett, resa med
Hallandstrafiken och att få löpande information i samband med störningar.
År 2020 formulerades Hallandstrafikens nya vision: ”Vi ska skapa världens bästa kollektivtrafik för
hallänningarna”. Det är både en vision att sträva mot men också ett hjälpmedel i vardagen som syftar
till att hela tiden göra saker bättre och att säkerställa att kundens perspektiv är med vid alla beslut
som fattas. Under föregående år rullade Hallandstrafiken successivt ut företagets nya grafiska profil.
Det handlade dels om att ersätta den gamla logotypen men också om att rulla ut ett helt nytt
utseende när det gäller alltifrån annonser, hemsida, design på busshållplatser och inte minst alla nya
fordon som började rulla i samband med trafikstarten i juni.
Bortsett från all kommunikation kopplat till konsekvenserna av pandemin så kännetecknades också
föregående år av lanseringen det nya biljett- och betalsystemet. En stort utbildningspaket som
omfattade både personal internt, förare och ombordpersonal arbetades fram och genomfördes inför
lanseringen i februari 2021. Efter genomförda utbildningar, som fick genomföras digitalt på grund av
pandemin, kommunicerades förändringarna och det nya biljett- och betalsystemet till hallänningarna.
Den stora utmaningen 2022 är att återfå förtroendet hos våra resenärer och jobba för att resandet
och marknadsandelen ska öka. Hur och på vilket sätt det ska ske är beroende av pandemin. Men
kommunikationen kommer att spela en viktig roll även på den resan.
INFORMATION VID STÖRNING
I uppdraget för informationsenhet ingår att informera kunder vid trafikstörningar och även ge
trafikupplysning. Samtliga dagar på året ger vi den servicen mellan kl. 05.00 – 22.00. Informatörerna
är tillgängliga både via telefon och sociala medier såsom Facebook. Under år 2020 har även en
chattfunktion utvecklats via Hallandstrafikens hemsida. Detta har visat sig vara en snabb och effektiv
väg för våra kunder att få svar på sina frågor. Samarbetsforum med Region Halland, Länsstyrelsen
och Hallands kommuner har skapats under året.

INFRASTRUKTUR
Ansvaret för infrastrukturen i Halland delas mellan flera parter. Hallandstrafiken har tecknat avtal med
samtliga kommuner i Halland om ansvarsfördelningen när det gäller drift, underhåll samt om- och
nybyggnad av hållplatser. Grundprincipen är att väghållaren, det vill säga kommunerna eller
Trafikverket, ansvarar för markåtgärder som till exempel hållplatsfickor och plattformar och
Hallandstrafiken ansvarar för resenärsservice som till exempel väderskydd och resenärsinformation. I
Hallandstrafikens Hållplatshandbok finns mer information om ansvarsfördelningen och ritningar på
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typhållplatser samt information om vilken utrustning en ombyggd hållplats ska ha med utgångspunkt
från antal påstigande. Hållplatshandboken utkom i en ny och något omarbetad version under 2020.
Sedan några år tillbaka pågår ett gemensamt förbättringsarbete mellan Trafikverket, kommunerna och
Hallandstrafiken gällande upprustningen av hållplatser runt om i länet. Det återstår dock fortfarande
mycket arbete för att nå en acceptabel och jämn standard, även i de starka stråken. Under 2020 har
fokus fortsatt legat på upprustning och tillgänglighetsanpassning av hållplatser samt utbyte av
väderskydd på det både det statliga och kommunala vägnätet.
Nedanstående tabell visar antalet genomförda projekt gällande tillgänglighetsanpassning med bland
annat hög kantsten och taktilt stråk. Utöver dessa större ombyggnader har även ett 20-tal hållplatser
runt om i länet antingen kompletterats med väderskydd eller fått befintligt väderskydd utbytt.

Tillgänglighetsanpassade hållplatser 2020
Kungsbacka

Varberg

Falkenberg

Hylte

Halmstad

Laholm

Statligt vägnät
Kommunalt/enskilt
vägnät

13

4

1

5

4

2

0

6

2

0

8

2

Summa/kommun

13

10

3

5

12

4

Bytespunkt med utökad service
I det regionala Trafikförsörjningsprogrammet finns mål om att etablera bytespunkter med utökad
resenärsservice i tätorter som ingår i kollektivtrafikstråken. En sådan bytespunkt kan bidra till ett ökat
resande samtidigt som den kan stärka centrumfunktioner i tätorten som till exempel en torgyta.
En bytespunkt med utökad service ska ha högre standard på väderskydd med en mer ombonad och
rymligare utformning samt belysning. Det ska finnas cykelställ och gärna även möjlighet till parkering
för bil. Som en tydlig symbol för att på långt håll annonsera kollektivtrafiken finns det en analog
klocka i nära anslutning till väderskyddet. Hållplatsen ska också tillgänglighetsanpassas med bland
annat hög kantsten och taktila stråk samt ha realtidsskyltar med resenärsinformation.
Under 2020 har två bytespunkter med utökad service påbörjats. I Hyltebruk har bussterminalen
byggts om till att nu ha tre hållplatslägen med en sidoplattform och en större mittplattform. Samtliga
lägen har ett eget väderskydd med belysning och det finns klocka på stolpe och en större dubbelsidig
display som visar kommande bussavgångar i realtid. Alla lägen har hög kantsten och taktila stråk samt
kontrastmarkeringar. Det finns både ett cykelskjul med tak samt fristående pollare för cykelparkering.
Den gamla anläggningen var rejält sliten och saknade tillräcklig kapacitet vilket bland annat innebar
att man ofta släppte av passagerare på gräsytor i stället för vid en plattform. I diskussionerna kring
utformningen erbjöds även trafikföretagen att medverka, främst för att säkerställa tillräckliga
utrymmen för vändning och angöring.
I Veddige har ett arbete påbörjats under 2020, strax norr om järnvägsstationen. Det är tänkt som en
central mötesplats i form av ett torg med intilliggande grönytor där människor kan träffas och umgås
och här anläggs även en ny bytespunkt för kollektivtrafiken där det ska vara enkelt att byta färdsätt
mellan cykel, bil, buss och tåg. Projektet innehåller fler parkeringsplatser samt en offentlig toalett.
Platsen beräknas kunna invigas under våren 2021.
Bilder, se bilaga 2 Infrastruktur
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UPPHANDLING AV TRAFIK

Busstrafik
I juni 2020 var det trafikstart i en stor del av Halland då nya trafikavtal trädde i kraft. Det var nya
avtal för stadsbusstrafiken i Halmstad, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Laholm samt i
regionbusstrafiken i hela länet exkl. Kungsbacka. Trafiken bedrivs nu med 100 procent fossilfritt
bränsle samt med inslag av elbussar i samtlig stadstrafik.
Ett arbete har nu tagit vid att förvalta dessa avtal med fokus på ökat resande, hög leverans och ökad
kundnöjdhet tillsammans med de nya Trafikföretagen. Nästa upphandling av busstrafiken i länet
kommer ha trafikstart 2028 vilket innebär en lång period utan upphandling.
Tågtrafik
I december 2020 var det trafikstart för det nya avtalet för Öresundstågstrafiken. I det nya avtalet
samordnas drift och underhåll. Syftet är att få en stabilare leverans och säkra fordonsbehovet för
trafiken. Det nya avtalet har även ett klart fokus på en ökad kundnöjdhet och ett ökat resande genom
en förbättrad leverans, stabilare ersättningstrafik och kommunikation vid störningar.
Tilldelning av Krösatågstrafiken skedde under december 2020, dock har denna tilldelning blivit
överprövad. Ett direktupphandlat avtal finns idag på plats för att hantera trafiken fram till
decemberskiftet 2021. Hallandstrafiken deltar i denna upphandling med där arbetet leds av
Jönköpings länstrafik.
Infrastruktur
1 juli 2020 trädde det nya avtalet gällande hållplatsskötsel i kraft. Avtalet har som syfte att
hållplatserna ska skötas på ett sätt som gör att dessa upplevs som en trevlig miljö att vistas i av
resenärerna. Under året har även upphandling av reklam i väderskydd genomförts.
Serviceresor
Dagens avtal inom Serviceresor har resulterat i en god kvalité på leveransen. Under året har en
avtalspart avslutats där trafikbehovet hanterats inom utrymme i övriga trafikavtal. Under tidsperioden
kommer en ny upphandling publiceras och tilldelas då dagens avtal upphör 30 juni 2022.
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7 . VERKSAMHETSUTVECKLING - VAD VI PLANERAR ATT GÖRA 2022-2024
REGIONÖVERGRIPANDE UTMANINGAR

ATT HALLAND VÄXER INNEBÄR ATT DEN TOTALA TRAFIKMÄNGDEN ÖKAR VILKET INNEBÄR
EN ÖKAD KLIMATPÅVERKAN
Halland har haft en stor inflyttning under lång tid vilket har lett till en högre medelinkomst, ökat
skatteunderlag, högre utbildningsnivå, växande lokala arbetsmarknader och ökad rörlighet. Det ger
bra förutsättningar till utveckling men genererar också ett behov av att transportera sig vilket leder till
en ökning av den totala trafikmängden för varje år. Idag står vägtrafiken i Halland för den största
delen av koldioxidutsläppen där trafiken på E6:an är starkt bidragande. En stor del av pendlingen sker
idag med bil. Kollektivtrafiken är ett verktyg för att minska klimatpåverkan från transportsystemet
genom att ta marknadsandelar från bilen, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en mer hållbar
utveckling.
ATT HALLAND VÄXER INNEBÄR ÖKAT RESBEHOV MELLAN KOMMUNER OCH ÖVER
LÄNSGRÄNSERNA
Att Halland och hela västkusten är flerkärnigt öppnar för större utbyte mellan orterna då orterna ofta
kompletterar varandra. Detta utbyte behöver tillgodoses med kollektivtrafik där underlag av resenärer
finns. De två kommuner i Halland som har störst andel utpendlare är Kungsbacka, som ingår i
Göteborgsregionens arbetsmarknad och Laholm som har en stor utpendling till Halmstad.
Arbetspendlingen över Hallands norra länsgräns är den näst största regionöverskridande
pendlingsrelationen i Sverige. Göteborgs arbetsmarknad har med tiden växt in i stora delar av Halland
och den kommer bli än tydligare när Västlänken kan tas i bruk, vilket sker tidigast år 2026.

VI ERBJUDER KOLLEKTIVTRAFIK I OLIKA FORMER
Eftersom Halland är en del av flera lokala och regionala arbetsmarknader innebär detta att det inte
finns en generell kollektivtrafiklösning som gäller för hela Halland. I Halland är det olika
transportbehov som behöver tillgodoses beroende på om det är i norr och söder, utmed kusten eller i
inlandet.

VI GENOMFÖR SATSNINGAR PÅ TÅGTRAFIKEN
Halland har en god utveckling med flera jämnstarka kommuner och det finns inget givet regionalt
centrum för hela länet. Det finns heller ingen gemensam arbetsmarknad för hela Halland. Befintliga
arbetsmarknader växer där en bidragande faktor är tågtrafiken på Västkustbanan som möjliggör goda
resmöjligheter mellan lokala och regionala arbetsmarknader. För att kollektivtrafiken ska bli mer
attraktiv är det nödvändigt att restiderna blir kortare. En viktig trafikutvecklingsprincip är därför att
prioritera snabba restider i de utpekade kollektivtrafikstråken i syfte att stärka kollektivtrafikens
konkurrenskraft mot bilen. Det är också av vikt att utforma tidtabellerna utifrån taktfasta intervaller
med avgångar på samma minuttal varje timme, vilket skapar enkelhet och tydlighet för resenärerna.
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En stor del av Halland ingår i Göteborgs arbetsmarknad där det idag finns kapacitetsbrister i
kollektivtrafiksystemet. Med anledning av detta behöver kapaciteten byggas ut för att möjliggöra för
hållbart resande även i framtiden. Att hela Halland är väl integrerat i stora arbetsmarknader är på lång
sikt avgörande för Hallands förmåga att vara en attraktiv region.
VI SATSAR PÅ ATT KORTA NED RESTIDERNA MED KOLLEKTIVTRAFIKEN
Halland växer och inte minst i de större tätorterna. Detta gör att mängden trafik ökar vilket gör att det
blir trängre på vägarna. Att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken är viktigt för att den
fortsatt ska vara ett attraktivt val. Framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken gör att restiderna
minskar. Att arbeta med framkomlighetsåtgärder i de halländska tätorterna är ett arbete som måste
samplaneras mellan Trafikverket, Region Halland, Hallandstrafiken och kommunerna.
VI SER BEHOV AV FORTSATTA INVESTERINGAR I INFRASTRUKTUREN
Investeringar i infrastrukturen kommer att krävas, framförallt på järnvägen men även på våra vägar.
Infrastrukturinvesteringar är en mycket viktig del i arbetet med en fortsatt utvecklad kollektivtrafik och
helt avgörande för att kollektivtrafiken ska uppfattas som attraktiv. Resbehovet är det som främst styr
hur kollektivtrafiksystemet utvecklas. Eftersom Halland växer och resbehovet ökar är det viktigt att
peka ut och genomföra nödvändiga infrastrukturinvesteringar, inte minst på Västkustbanan vilket är
viktigt för hela Hallands utveckling.
VI FÖRBÄTTRAR SAMVERKAN OCH SAMPLANERING MED BERÖRDA INTRESSENTER
Att få fler att använda kollektivtrafiken istället för bilen avlastar de centrala delarna av städerna där
det idag tidvis finns problem med trängsel. Om fler väljer att utföra sina resor med kollektivtrafik,
cykel eller gång istället för med bilar minskas utsläppen, buller och trängsel från persontransporter.
Dessa transportsätt ger dessutom vardagsmotion vilket i sin tur kan leda till ett friskare liv. Ytor som
idag används som parkeringsplatser och för andra transportändamål kan användas till annat för att
stärka de urbana kvaliteterna och bidra till utvecklingen av den hållbara, trivsamma staden. Arbetet
med attraktiva städer med mötesplatser som främjar företagsamhet, innovation och kultur finns med
som en prioritering i Tillväxtstrategin. För att detta ska kunna bli verklighet är samverkan och
samplanering med de halländska kommunerna av största vikt. Kollektivtrafik är ett av flera verktyg för
samhällsutveckling och för att få fler att resa med kollektivtrafiken krävs samverkande insatser mellan
bebyggelse-infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. Målet om 30 procent år 2030 i
Trafikförsörjningsprogrammet kan kopplas till vikten av samplanering med berörda intressenter.
RESBEHOV STYR UTVECKLINGEN AV KOLLEKTIVTRAFIKEN
Den grundläggande trafikutvecklingsprincipen är att resbehoven ska styra utvecklingen av
kollektivtrafiken i Halland med huvudsakligt fokus på arbets- och studiependling samt annat
vardagsresande. I områden med stort befolkningsunderlag finns ett större utbud av kollektivtrafik och
i mer glesbefolkade områden är utbudet mindre. En kontinuerlig översyn av utbudet i kollektivtrafiken
i förhållande till resbehov utgör en naturlig del av trafikplaneringsprocessen. Alla invånare i Halland
har tillgång till någon form av kollektivtrafik och som lägsta nivå erbjuds grundläggande
resmöjligheter genom närtrafik. Samordning av samhällsfinansierade trafikformer i glesbygd kan därtill
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utgöra ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken och skapa fler resmöjligheter i områden med
begränsat resandeunderlag, exempelvis genom att resor med skolbussar möjliggörs för allmänheten.
VI UTGÅR FRÅN ETT HELA RESAN-PERSPEKTIV MED UTGÅNGSPUNKT I ETT HÅLLBART
(JÄMLIKT) TRANSPORTSYSTEM
Hela resan perspektivet innebär att planera för resenärens resa från dörr till dörr istället för att enbart
titta på den enskilda resan med buss, tåg eller annat kollektivt färdmedel. Den miljömässiga
dimensionen på hållbarhet innebär att kollektivtrafiken kan bidra till att minska användningen av
fossila bränslen och ökad energieffektivitet om bilister övergår till att åka kollektivt. Kollektivtrafiken i
Halland ska drivas med fossilfria bränslen för att uppnå koldioxidneutralitet. För att kollektivtrafiken
ska bidra till utsläppsminskningar krävs att det kollektivtrafikutbud som erbjuds används.
Utifrån det sociala hållbarhetsperspektivet är det viktigt att göra kollektivtrafiken tillgänglig för
personer med funktionsnedsättning, det handlar om att samplanera kring infrastruktur och hållplatser.
För att kunna planera för framtiden följs också den halländska utvecklingen för ett jämlikt
transportsystem. Det innebär konkret att det ska vara en självklarhet för alla att kunna välja att resa
kollektivt oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning eller socio-ekonomisk bakgrund. Det gäller
tex. äldre resande med rullator, personer med funktionsnedsättning, barn och unga samt resande
med barnvagn. Olika befolkningsgrupper med sina olika förutsättningar ska kunna ta sig enkelt,
tryggt, bekvämt och säkert till önskade platser och aktiviteter.
Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet innebär för kollektivtrafiken att möta efterfrågan med ett
lämpligt utbud samtidigt som kollektivtrafiken ska bidra till en arbetsmarknadsförstoring som i sin tur
bidrar till ekonomisk tillväxt. Den allmänna upphandlade kollektivtrafiken ska kännetecknas av att den
bedrivs med hög effektivitet och med företagsekonomiska hänsyn. Genom att prioritera
kundorientering, ökat resande och effektiv resursanvändning blir det möjligt att långsiktigt bygga ut
kollektivtrafiken.
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TRAFIKFÖRÄNDRINGAR
I detta avsnitt ges en beskrivning av förslag till trafikförändringar för tidtabellsåret 2022.
Hallandstrafikens trafikplaneringsprocess utgår från Kollektivtrafikplanen som utgör navet i
utvecklingen av den allmänna kollektivtrafiken. Hela trafikplaneringsprocessen sträcker sig över minst
1,5 år, d.v.s. från att arbetet med Kollektivtrafikplan påbörjas till tidigast genomförande av beskrivna
trafikförändringar. Med bakgrund i den långa tidsperioden förutsätts god framförhållning i samtliga
delar av processen. Hallandstrafiken ansöker om tåglägen i april hos infrastrukturägaren Trafikverket
för den tågtrafik vilken planeras genomföras från tidtabellsskiftet i december.
För 2022 föreslås justeringar i utbudet till en minskad kostnad om 17 miljoner kronor.

TRAFIKFÖRÄNDRINGAR 2022
Objekt

Beskrivning

1

Öresundståg
Justerad stoppbild
lördagar och söndagar

2

Krösatåg
Halmstad-Värnamo

3

Anpassning ”nytt
normalläge”. Inriktning
2 procent av produktion.

Danmarkstågen gör uppehåll vid Åsa station under
lördagar och söndagar. Objektet förutsätter
godkännande av Öresundståg AB samt Region
Halland.
Det utökade utbudet inom Testperiod HNJ avslutas,
återgång till 5 dubbelturer per vardag resp 4
dubbelturer per helgdag.
Objekten kräver likställt beslut av Jönköpings
länstrafik.
Större översyn med utgångspunkt från lågfrekvent
resande, objekten inkluderar de utpekade
kollektivtrafikstråken.

Ekonomi
(mkr)
-1,0

-6,0

-10,0
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1. ÖRESUNDSTÅG - JUSTERAD STOPPBILD LÖRDAGAR OCH SÖNDAGAR
BAKGRUND
Att fortsatt utveckla tågtrafiken mellan norra Halland och Göteborg är ett prioriterat område utifrån
ökat resbehov. Den historiska utvecklingen där allt fler bosätter sig i Halland och pendlar mot
Göteborgsområdet väntas fortsätta även kommande år. Fler pendlar även åt andra hållet dvs från
Göteborg till Halland för arbete och studier.
För att möta det ökade resbehovet i norra Halland har Hallandstrafiken tillsammans med Västtrafik
startat upp ny tågtrafik på sträckan Varberg – Göteborg (Hallandståg). Hallandstågen startade med en
tur per vardag och riktning inom Tågplan 2017. Sedan dess har trafiken byggts ut ytterligare och med
start Tågplan 2019 trafikeras linjen av totalt fyra tåg per vardag och riktning, en trafik vilken
dimensionerar två tågfordon. Hallands nya regionaltågslinje planeras trafikera genom Västlänken samt
inkludera tågstopp vid Åsa station och planerad ny station i Väröbacka. Utgångspunkten är att tågen
trafikerar sträckan Varberg – Göteborg med ett framtida scenario att förlängas söderut men är då
knutet till att möta nya resbehov. Det som främst motiverar en tredje regionaltågslinje mot
arbetsmarknad Göteborg utgörs av kollektivtrafikens konkurrenskraft gällande restider samt
prognostiserad resandeutveckling. Region Hallands ambitioner om ett tredje regiontågsystem enligt
det Regionala trafikförsörjningsprogrammet stämmer till fullo överens med Västra Götalands målbild
om framtida trafikering av Västkustbanan. Hallandstågen ska trafikera Västlänken tillsammans med
befintliga lokaltåg i form av Kungsbackapendeln medan det storregionala tågsystemet Öresundståg
även fortsättningsvis vänder vid Göteborg central.
Åsa station togs i drift i december 2013 och resandet har sedan starten utvecklats mycket bra. Under
2019 genomfördes i Åsa 1241 på- och avstigningar per vardag. Med antagandet att resandet är av
pendlingskaraktär med en resa per riktning och vardag uppgår antalet resenärer till 620 vilka dagligen
nyttjar stationen i Åsa. Resandet vid Åsa station fördelar sig genom att 88,2 procent av antalet
påstigningar skedde i riktning norrut vilket tydliggör Hallands starka koppling till
arbetsmarknadsregion Göteborg. Åsa station trafikeras idag av 15-17 turer per vardag och riktning.
Behovet av en utbyggd tågtrafik i riktning till och från arbetsmarknadsregion Göteborg är idag större
än vad infrastrukturen möjliggör vilket synliggör behovet av att dubbelspår genom Varberg samt
Västlänken färdigställs. Förslaget om att ändra stoppbilden för Öresundstågen till/från Danmark
synliggör behovet av samplanering mellan infrastruktur och trafikering inför eventuella framtida beslut
om fler tågstationer utmed Västkustbanan. Detta utifrån att restidsmål inte kan uppnås om samma
tågtrafik ska stanna på alla stationer längs järnvägen utan parallella trafiksystem behöver erbjudas
med olika hastighet och uppehållsbild.

SYFTE
Utbudet till/från Åsa station består idag av Öresundstågens insatståg på sträckan Halmstad –
Göteborg samt Hallandstågens fyra dubbelturer Varberg – Göteborg. Idag saknas helgtrafik till/från
Åsa station i någon större omfattning, endast 2-3 turer per helgdag och riktning gör uppehåll vid Åsa
station. Förslaget innebär att timmestrafik erbjuds för resa till/från tågstationen i Åsa på lördagar
respektive söndagar.
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TRAFIKFÖRÄNDRING
Förslaget innebär att Öresundstågen från Danmark stannar vid tågstationen i Åsa under lördagar
respektive söndagar. Förslaget är en kortsiktig lösning med tydligt förbehåll att när dubbelspår genom
Varberg och Västlänken är färdigställda ersätts de storregionala Öresundstågen med regiontåg
benämnda Hallandståg, vilket följer intentionerna i Regionalt Trafikförsörjningsprogram. Förslaget
förutsätter även att Trafikverket konstruerar tidtabellen utmed Västkustbanan likt Tågplan 2021 vilket
innebär att tågmöten mellan nord och sydgående Öresundsåg fortsatt behöver ske i Varberg.
Trafikförändringen påverkar inte restiderna mellan Laholm/Halmstad och Kungsbacka/Göteborg. De
restider vilka påverkas är till/från Varberg genom en ökad restid med 2 minuter per avgång under
helgdagar. Förslaget innefattas av att stoppbild Ej justeras under vardagar vilket medför att en
resenär vilken arbetspendlar vardagar på sträckan Varberg – Kungsbacka/Göteborg får en förkortad
veckorestid om 20 minuter.

2. KRÖSATÅG HNJ
BAKGRUND
I december 2017 utökades antalet turer med Krösatåg på Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) från fem till
sju dubbelturer/vardag. Satsningen ingick i ett treårigt testprojekt med syfte att öka resandet och nå
en kostnadsteckningsgrad på minst 30 procent. En busslinje till/från tågen inrättades också mellan
Hyltebruk och Landeryd i syfte att förbättra Hyltebruks koppling till järnvägen. Utöver trafiksatsningen
innefattar också projektet utökad marknadsföring samt en upprustning av stationsmiljöer.
Testprojektet följdes upp med årliga resanderäkningar 2017, 2018 och 2019. Där påvisades att
resandet på HNJ-banan mellan Halmstad och Värnamo har ökat under projektets gång.
Resandeökningen är dock inte tillräcklig för att täcka ökade kostnader till följd av det ökade
turutbudet och kostnadstäckningsgraden bedöms ha minskat något i Hallands län. Testprojektet
avslutades vid tidtabellsskiftet december 2020 men där det utökade trafikutbudet kvarstod även under
2021. Under 2022 planeras en tillbakagång till fem dubbelturer/vardag.

SYFTE
Genom en återgång till fem dubbelturer/vardag ses turutbudet över för att bättre spegla
resandebehovet och på så sätt öka resandet per tur. Förslaget har bearbetats noga med hänsyn till
resandet på sträckan, turspridning över dygnet samt med hänsyn till bytesmöjligheter till SJ snabbtåg
i Halmstad och Nässjö samt Öresundståg i Halmstad.

TRAFIKFÖRÄNDRING
Återgång till fem dubbelturer/vardag samt fyra dubbelturer under lördag respektive söndag. Förslaget
är framtaget i dialog med Jönköpings länstrafik vilket föranleder att likställt beslut behövs hos vår
grannregion.
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3. ANPASSNING NYTT NORMALLÄGE
BAKGRUND
Pågående pandemi har kraftigt påverkat Hallandstrafikens verksamhet i form av minskat resande med
tillhörande intäkter. Regeringen uppmanade våren 2020 att kollektivtrafiken ska fortsätta bedrivas
som innan för att upprätthålla kollektivtrafikens viktiga samhällsfunktion.
Hur resbehovet ser ut efter Corona vet ingen svaret på, det vi vet är att det kommer att se
annorlunda ut. Ökat behov av vidgade arbetsmarknadsregioner kan uppstå utifrån bättre möjlighet att
matcha arbetskraftens utbud med efterfrågan. Ett ökat söktryck på högre studier skapar ett ökat
resbehov samtidigt som samhället ställt om utifrån ökad digital tillgänglighet. Även förändrade
beteenden avseende social distansering förväntas ge effekter på hur människor väljer att resa
framöver.
SYFTE
Hallandstrafiken prognostiserar en resandeminskning om 10-15 procent för 2022 jämfört 2019.
Förslag innebär ett produktionsminskning om cirka 2 procent inom busstrafiken. Syftet är att anpassa
kollektivtrafikens utbud till prognostiserat minskat resbehov till en tidpunkt efter pandemin.
TRAFIKFÖRÄNDRING
Den grundläggande trafikutvecklingsprincipen är att resbehoven ska styra utvecklingen av
kollektivtrafiken med huvudsakligt fokus på arbets- och studiependling samt annat vardagsresande.
Nämnda princip har beaktats och neddragningar av trafikutbud i högtrafik har undvikits utifrån att
värna om arbets- och studiependling. Utöver det har det beaktats att kollektivtrafiken ska stödja en
socialt hållbar utveckling genom ett säkerställa grundläggande resmöjligheter för hela länet.
Objekt

Beskrivning

Berörda
resenärer (per
dygn 2019)
-

Påverkan kund

145 Växjö - Ljungby Vrå - Simlångsdalen Halmstad
223 Laholm - Ahla Skogaby - Knäred

Ingen åtgärd
1 tur per vardag
och riktning tas
bort i lågtrafik

14 snitt vardag

225 Laholm Mellbystrand Skummeslöv - Båstad
Station
226 Laholm - Vallberga
- Skottorp - Östra
Karup - Båstad

Ingen åtgärd

-

Låg-Mellan. Resmöjlighet
till/från studier och
arbete kvarstår i
högtrafik
-

1 tur per vardag
och riktning tas
bort i lågtrafik

10 snitt vardag

227 Laholm - Vallberga
- Ränneslöv - Våxtorp

2 turer per vardag
och riktning tas
bort i lågtrafik

20 snitt vardag

-

Mellan. Resmöjlighet
till/från studier och
arbete kvarstår i
högtrafik
Mellan-Hög. Resmöjlighet
till/från studier och
arbete kvarstår i
högtrafik

Ekonomi
(brutto)
-

142 000 kr

-

120 000 kr

280 000 kr
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228 Laholm - Ysby Hishult
314 Halmstad Trönninge - Gullbranna
- Eldsberga

316 Halmstad - Åled Sennan - Oskarström

318 Halmstad - Skedala
- Marbäck Simlångsdalen
319 Halmstad Öppinge - Tönnersjö
320 Halmstad - Laholm

323 Halmstad Stjärnarp - Öringe Veinge - Laholm
324 Halmstad Trönninge - Genevad Veinge - Laholm

325 Halmstad - Veinge
- Knäred - Markaryd
330 Halmstad Gullbrandstorp Haverdalsbro Harplinge
340 Halmstad Oskarström - Spenshult

Ingen åtgärd

-

-

3 turer per vardag
och riktning tas
bort i lågtrafik. 2
turer per vardag
och riktning
under kvällstid
2 turer per vardag
i ena riktning och
3 turer i andra
riktningen tas bort
som idag bara går
vintertidtabell
2 turer per vardag
och riktning tas
bort

ca 55 snitt vardag

Mellan. Resmöjlighet
till/från studier och
arbete kvarstår. Linjen
kompletteras med större
utbud på L324

57 snitt vardag

Mellan. Resmöjlighet
till/från studier och
arbete kvarstår i
högtrafik

12 snitt vardag

1 enkeltur måntors (i ena
riktningen mot
Halmstad)
3 turer per vardag
och riktning tas
bort i lågtrafik

0

Låg. Resenärer från
Marbäck får sämre
möjlighet till arbets/studiependling
Låg. Sista turen mot
Halmstad tas bort

Ingen åtgärd

-

2 turer per vardag
och riktning tas
bort, samt 6 turer
i ena riktningen
och 7 turer i andra
riktningen tas bort
på lördag + natt
Ingen åtgärd

ca 30 snitt vardag +
ca 130 snitt lördag

Hög. Resmöjlighet
till/från studier och
arbete kvarstår i
högtrafik

-

-

1 tur per vardag
och riktning tas
bort

15 snitt vardag

1 tur per vardag
och riktning tas
bort i lågtrafik

52 snitt vardag

Låg-mellan. Resmöjlighet
till/från studier och
arbete kvarstår i
högtrafik.
Mellan-hög. Resmöjlighet
till/från studier och
arbete kvarstår i
högtrafik.

ca 40-60 snitt
vardag

Låg. Resmöjlighet
till/från studier och
arbete kvarstår. Stråket
kompletteras av L324
samt L1 Laholm med
anslutning
Västkustbanan
-

1 000 000 kr

450 000 kr

383 000 kr

90 000 kr

590 000 kr

-

885 000 kr

220 000 kr

200 000 kr
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350 Halmstad Gullbrandstorp Haverdal - Skipås Falkenberg

351 Halmstad - Kvibille
- Getinge - Slöinge Falkenberg

400 Express Halmstad Hyltebruk
401 Halmstad Oskarström - Torup Rydöbruk - Hyltebruk
410 Halmstad Oskarström - Torup Kinnared - Hyltebruk
417 Hyltebruk Landeryd
431 Hyltebruk Unnaryd
432 Gislaved Smålandsstenar Skeppshult - Hyltebruk
509 Falkenberg Ringsegård - Boberg
517 Falkenberg - Abild

553 Falkenberg Långås - Morup

555 Falkenberg Ullared
556 Falkenberg Vessigebro - Ullared
557 Falkenberg Ljungby - Vessigebro Köinge - Ullared

1 tur per vardag
och riktning tas
bort i lågtrafik. 1,5
turer per vardag
och riktning tas
bort under
kvällstid
2 "halva" (till/från
Getinge) turer per
vardag och
riktning tas bort i
lågtrafik och 1
"hel" (till/från
Falkenberg) tur
per vardag och
riktning på
kvällen
Ingen åtgärd

25 snitt vardag

Mellan. Resmöjlighet
till/från studier och
arbete kvarstår

766 000 kr

70 snitt vardag

Mellan-hög. Resmöjlighet
till/från studier och
arbete kvarstår

766 000 kr

-

-

1 tur per vardag
och riktning tas
bort i lågtrafik
1 tur per vardag
och riktning tas
bort i lågtrafik
Ingår i HNJprojektet
1 tur per vardag
och riktning tas
bort i lågtrafik
Ingen åtgärd

20 snitt vardag

Hög. Resmöjlighet
till/från studier och
arbete kvarstår
Mellan. Resmöjlighet
till/från studier och
arbete kvarstår
-

-

Låg. Resmöjlighet
till/från studier och
arbete kvarstår
-

Ingen åtgärd

-

-

1 tur per vardag i
ena riktningen tas
bort

2,6 snitt vardag

2 turer per vardag
och riktning tas
bort i lågtrafik
vardag samt
lördagstrafiken blir
anropsstyrd
Ingen åtgärd

7 snitt vardag. 14
snitt lördag

Låg. Turen ligger under
lågtrafik med få
resenärer. Resmöjlighet
kl 0905 kvarstår
Låg. Resmöjlighet
till/från studier och
arbete kvarstår

-

-

-

Ingen åtgärd

-

-

-

Två
eftermiddagsturer
kortas av och
vänder i Köinge

4 snitt vardag

Låg. Resmöjlighet
till/från studier och
arbete kvarstår

20 snitt vardag
3 snitt vardag

380 000 kr
407 000 kr
140 000 kr
131 500 kr

477 000 kr

129 000 kr
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558 Ullared - Ätran Fegen

7 lördagsturer blir
anropsstyrd

21 snitt lördag

560 Älvsered - Ullared

7 lördagsturer blir
anropsstyrd

21 snitt lördag

Ingen åtgärd

-

Låg-mellan. Resmöjlighet
till/från studier och
arbete kvarstår
Låg-mellan. Resmöjlighet
till/från studier och
arbete kvarstår
-

Ingen åtgärd

-

-

-

Ingen åtgärd

-

-

-

Ingen åtgärd

-

-

-

Ingen åtgärd

-

-

-

Ingen åtgärd

-

-

-

4 turer per vardag
och riktning tas
bort
Ingen åtgärd

23 res snitt per dag

Låg-mellan. Resmöjlighet
till/från studier och
arbete kvarstår
-

1 tur per vardag i
ena riktningen tas
bort samt att
lördagsturerna blir
anropsstyrda
1 tur per vardag
och riktning tas
bort
Ingen åtgärd.

5,5 snitt vardag. 8,5
snitt lördag

Låg. Resmöjlighet
till/från studier och
arbete kvarstår

6 snitt vardag
-

Låg. Resmöjlighet
till/från studier och
arbete kvarstår
-

Ingen åtgärd.

-

-

-

Ingen åtgärd.

-

-

-

1 tur per vardag
och riktning tas
bort av 69xseriens alla turer

25 snitt vardag

Låg-mellan. Resmöjlighet
till/från studier och
arbete kvarstår

691 Träslövsläge Breared - Ringhals
692 Varberg - Ringhals

Se linje 690

-

-

-

Se linje 690

-

-

-

693 Träslövsläge -

Se linje 690

-

-

-

614 Express Varberg Väröbacka - Frillesås Åsa
615 Varberg - Bua Väröbacka - Frillesås Åsa
616 Varberg - Derome Veddige
620 Varberg - Kärradal
- Espevik
651 Varberg - Rolfstorp
- Ullared
652 Varberg - Tvååker Morup - Falkenberg
653 Varberg - Himle
660 Varberg - Himle Dagsås
661 Varberg - Grimeton
- Rolfstorp - Karl
Gustav
662 Varberg - Tofta Lindberg - Valinge
664 Varberg Trönninge Stamnared/Gunnarsjö Stackenäs
666 Varberg Träslövsläge - Tvååker
- Skällinge
668 Varberg - Sällstorp
- Istorp - Horred
690 Breared - Varberg Värö Bruk - Ringhals

-

127 000 kr
91 000 kr
-

558 000 kr
280 000 kr

200 000 kr
-

400 000 kr
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Breared - Varberg Ringhals
694 Sörse - Varberg Ringhals
695 Varberg Trönninge - Tofta Ringhals
697 Varberg - Ringhals

Se linje 690

-

-

-

Se linje 690

-

-

-

Se linje 690

-

-

-

703 Beställningslinje
Särögården - Ekenäs
705 Beställningslinje
Fjärås station - Fjärås
centrum
717 Beställningsturer
Kungsbacka - Anneberg
- Röshult
720 Kungsbacka Särögården - Kullavik

Se linje 690

-

-

-

Se linje 690

-

-

-

Se linje 690

-

-

-

730 Kungsbacka Onsala - Iserås Mariedal

Linje 730 läggs
ner och utbudet
på linje 731
minskas

25 snitt vardag

731 Kungsbacka Onsala - Mariedal Älskogsbräcka
732 Frillesås - Åsa Kungsbacka
733 Kungsbacka Vallda - Västra Hagen

Se linje 730

-

Mellan. Arbets och
studiependling påverkas
men resmöljigheter
kvarstår
Mellan - Hög. Arbets och
studiependling påverkas.
En del hållplatser
trafikeras ej av andra
linjer och läggs därmed
ner
-

Ingen åtgärd

-

-

1 tur per vardag
och riktning tas
bort

3 snitt vardag

734 Kungsbacka Valda - Västra Hagen Älskogsbräcka

Minskad helgtrafik
(lördag blir som
söndag) på linje
731 och 734
Linje 767 läggs
ner

140 snitt helgdag

Låg.
Arbets och
studiependling påverkas
men resmöljigheter
kvarstår
Mellan.
Tågpassning påverkas

Ingen åtgärd

-

2 turer per vardag
och riktning samt
3 turer per
riktning fredag
och lördag natt
tas bort

35 snitt per vardag
och 60 snitt per
fredag och lördag

767 Snipen - Hällesås Lindome
1 Laholms bussterminal
- Laholm Station
1 Vallås - Centrum Frösakull Gullbrandstorp

6 turer per
vardag och
riktning tas bort

90 snitt vardag

Mellan-hög.
Arbets och
studiependling påverkas.
Tillköp som ej förlängs
Hög.
Resmöjlighet till/från
studier och arbete
kvarstår

900 000 kr

1 267 000 kr

238 000 kr

572 000 kr

300 000 kr
250 000 kr
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2 Fyllinge - Centrum Sjukhuset

5 turer per
vardag och
riktning tas bort

90 snitt per vardag

3 Hallarna - Norra
Andersberg - Centrum Karlstorp - Tylösand

3 turer per vardag
och riktning tas
bort

85 snitt per vardag

4 Brogård - Centrum Flygstaden Flygplatsen

1 tur per vardag
och riktning samt
1 tur per riktning
fredag och lördag
natt tas bort
2 turer per vardag
och riktning tas
bort

20 snitt per vardag
och 15 snitt per
fredag och lördag

6 Frennarp - Centrum Sofieberg - Kärleken
7 Sannarp - Centrum Sofieberg
12 Montörgatan - Östra
stranden- Österskans Söder
14 Halmstad
Resecentrum - Hamnen
15 Halmstad
Resecentrum Sjukhuset - Flygstaden
- Stenhuggeriet
16 Halmstad
Resecentrum Sannarpsgymnasiet Kristinehedsgymnasiet
17 Halmstad
Resecentrum Vrangelsro

Ingen åtgärd

-

Hög.
Resmöjlighet till/från
studier och arbete
kvarstår
-

Ingen åtgärd

-

-

-

Ingen åtgärd

-

-

-

Ingen åtgärd

-

-

-

Ingen åtgärd

-

-

-

Ingen åtgärd

-

-

-

Ingen åtgärd

-

-

-

18 Hallarna - Vallås
centrum

Hälften av turerna
tas bort. 11 turer
per vardag och
riktning
Ingen åtgärd

-

Mellan
Resmöjlighet till/från
studier och arbete
kvarstår
-

5 Vallås - Centrum Stenhuggeriet

83 Österskans Larsfrid - Östra
Stranden Montörgatan
(Anropsstyrd linje)
1 Falkenbergs
bussterminal Stortorget - Falkenberg
Station
2 Glommen - centrum Hjortsberg - Skrea

35 snitt per vardag

-

Hög.
Resmöjlighet till/från
studier och arbete
kvarstår
Hög.
Resmöjlighet till/från
studier och arbete
kvarstår
Hög.
Resmöjlighet till/från
studier och arbete
kvarstår

500 000 kr

390 000 kr

220 000 kr

300 000 kr
-

450 000 kr
-

Ingen åtgärd

8 turer i
kvartstrafik tas

26 snitt vardag

Låg-mellan.
Resmöjlighet till/från

320 000 kr
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stationsväg

bort i högtrafik.

11 Stortorget Falkenbergs
bussterminal - Slätten Hjortsberg
12 Falkenbergs
bussterminal Kattegattcenter

Ingen åtgärd

-

-

4 turer per vardag
och riktning tas
bort

6 snitt vardag

13 Stortorget- Ekhaga Falkagård
14 Falkenbergs
bussterminal Skomakarehamnen
1 Borgasgård Varbergs bussterminal
- Breared Träslövsläge Storgatan
2 Trönninge - Varbergs
bussterminal Sjukhuset Erlandsgården

Ingen åtgärd

-

Låg.
Resmöjlighet till/från
studier och arbete
kvarstår
-

Ingen åtgärd

-

-

-

Ingen åtgärd

-

-

-

11 Håstensskolan Lorensberg - Varbergs
bussterminal Kurorten
12 Varbergs
bussterminal Bälggatan
15 Varbergs
bussterminal Getterön 5:e vik

studier och arbete
kvarstår

12 turer per
vardag och
riktning tas bort i
lågtrafik på
sträckan
Bussterminalen –
Sjukhuset
Linjen delas upp i
två olika linjer. 6
turer per vardag
och riktning tas
bort
Ingen åtgärd

Mellan.
Resmöjlighet till/från
studier och arbete
kvarstår

-

-

3 turer tas bort

4-5 snitt vardag

Låg.
Resmöjlighet till/från
studier och arbete
kvarstår

-

100 000 kr
-

410 000 kr

310 000 kr

-

1 Fors - Kungsbacka
station - Varla - Hede
2 Kolla - Kungsbacka
station - Tölö - Hede
station
3 Britta Lena - Torget Kungsbacka station
4 Kungsbacka station Hede station
X3 Göteborg - Särö

Ingen åtgärd

-

Låg-mellan.
Resmöjlighet till/från
studier och arbete
kvarstår
-

Ingen åtgärd

-

-

-

Ingen åtgärd

-

-

-

Ingen åtgärd

-

-

-

Ingen åtgärd

-

-

-

717, 735, 740-748
Kungsbacka
landbygdstrafik

Enskilda turer med
lågfrekvent
resande tas bort
under lågtrafik

-

Låg påverkan.
Resmöjlighet till/från
studier och arbete
kvarstår

100 000 kr
-

240 000 kr
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TRAFIKFÖRÄNDRINGAR 2023-2024
I följande avsnitt ges en beskrivning av förslag till trafikförändringar inom kollektivtrafikplanens utblick
2023-2024.

ANPASSNING TILL NYTT NORMALLÄGE
I arbetet med kollektivtrafikplan och i analysen av trafiken ingår en kontinuerlig uppföljning och
översyn av lågfrekvent resande. Som grund i detta arbete finns i trafikförsörjningsprogrammets
riktlinjer för lågfrekvent resande och principen att koncentrera tillgängliga resurser till utpekade
kollektivtrafikstråk där förutsättningarna för ökat resande är störst. Objektet inkluderar fortsatt
anpassning av utbudet utifrån mer långsiktiga effekter av pandemin.

FLER OCH LÄNGRE TÅG LÄNGS VÄSTKUSTBANAN
Inom utblicken ser Hallandstrafiken ett fortsatt behov av att utveckla tågtrafiken på Västkustbanan.
Framförallt på sträckan Varberg-Göteborg och söderut i takt med ett ökat resande över länsgräns. Fler
resmöjligheter kan innebära såväl att köra fler avgångar, dvs förtäta trafiken eller att säkerställa att
befintliga avgångar trafikerar med rätt fordonsstorlek.
Behov av identifierats av en ny kvällsavgång med Öresundståg samtliga veckodagar från
Köpenhamn/Malmö i riktning norrut, vilket resulterar i timmestrafik över hela trafikdygnet. Förslaget
förutsätter samsyn med Skånetrafiken.

HALMSTADS OCH KUNGSBACKA STADSBUSSTRAFIK – JUSTERAT LINJENÄT OCH
TURUTBUD
Hallandstrafiken ser behov av en fortsatt utveckling av stadsbusstrafiken i framförallt Halmstad och
Kungsbacka. Ett gemensamt utredningsarbete pågår med respektive kommun kring utvecklingen av
stadsbusstrafiken utifrån hur staden kommer att växa. En förutsättning för att kunna utveckla och
skapa en mer attraktiv stadsbusstrafik är att trafiken ges prioritet i gatuutrymmet.

FÖRSÄLJNING
Hallandstrafikens ambition är att kostnader för försäljning ska minska. Försäljningsomkostnaderna är
kopplade till administration, systemkostnader (rörliga och fasta), provisioner och avgifter samt
kostnader som uppstår i andra delar av verksamheten. I takt med ökad digitalisering i samhället
kommer det vara centralt att fortsätta satsningen på självservicekanaler och i synnerhet appen.
Sammantaget ökar detta både den geografiska täckningen och tillgängligheten i tid för kunden. Appen
ska vara enkel och attraktiv samt erbjuda tjänster som förhöjer kundnyttan, såsom
realtidsinformation, reklamations- och förseningsärenden.
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Konsekvensen av ökad tillgänglighet i självservicekanaler gör att det finns ett behov av att se över hur
återförsäljare rent geografiskt är representerade utifrån var våra egna kundservicebutiker är
placerade. Det innebär att återförsäljare i första hand ska vara lokaliserade på platser där
Hallandstrafiken inte är närvarande. För Hallandstrafikens del är det av stor vikt att ha hög
tillgänglighet och ge god service. I diagrammet nedanför visas Hallandstrafikens försäljning per
försäljningskanal år 2018 och 2019 samt 2020. På grund av pandemin sammanvägs siffrorna för år
2019 och 2020. Längs till höger i diagrammet framgår ett sannolikt scenario för år 2023.

Försäljningskanalernas andel av försäljningen
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Hallandstrafiken ska fortsätta anpassa biljettsortimentet utifrån kundernas resefrekvens. Diagrammet
nedanför åskådliggör den förflyttning Hallandstrafiken prognostiserar kunderna kommer att göra
baserat på resefrekvens från år 2019. Med anledning av Covid-19 pandemin kan dock resefrekvensen
se annorlunda ut framöver än vad den gjort tidigare. Behov samt resvanor kan förändras. Det är inte
osannolikt att det, under år 2021 och närmsta åren därefter, finns ett större behov av biljetter i
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segmentet mellan enkel- och 30 dagarsbiljett än vad som framgår av diagrammet.

Biljettsortiment 2019/2020 --> 2023
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Hallandstrafiken vill kunna erbjuda biljetter i våra egna försäljningskanaler till platser utanför
sydtaxesamarbetet. För närvarande pågår ett projekt hos Samtrafiken, där Hallandstrafiken ingår.
Syftet är att ta fram riktlinjer för ett framtida resplussamarbete/nationellt biljettsystem, vilket ligger i
linje med regeringens förslag om ett nationellt biljettsystem. Projektet utgår från den
branschgemensamma standarden BoB. Detta kommer möjliggöra för kunden att köpa biljetter för
merparten av sina resor, från både kommersiella aktörer och andra Trafikhuvudmän, i samma
försäljningskanal. Dessutom möjliggör det maskinell visering av samtliga biljetter till samtliga platser.
För att öka den totala kundnöjdheten har Hallandstrafikenen en ambition om att erbjuda mervärden
för kunder under, efter och före resan. Dagens digitala biljettlösningar skapar möjligheter för utökad
försäljning genom nya samarbetspartners i andra branscher. Hallandstrafiken skulle kunna tänkas ingå
samarbeten som leder till att våra tjänster utvecklas och skapar mervärde för kunden och förhöjer
kundupplevelsen. Det kan handla om att kunden ges möjlighet att ta del av erbjudanden under eller i
anslutning till resan eller att våra tjänster synliggörs hos samarbetspartners.

MARKNADSFÖRING, KOMMUNIKATION OCH INFORMATION
Konsekvenserna av den pågående pandemin påverkar marknadsaktiviteterna även under 2021.
Resandet med kollektivtrafiken är fortsatt kopplat till restriktioner och med uppmaningen att undvika
kollektivtrafiken om du verkligen inte måste åka. Osäkerheten kring hur länge pandemin pågår, och
vilka konsekvenser det får på både resande och resandemönster ur ett längre perspektiv är inte känt.
Detta är en stor utmaning för hela branschen och inte minst ur ett kommunikationsperspektiv. Att
vara flexibla och snabbt kunna hantera förändrade förutsättningar är nyckeln till framgång under
2021. En stor utmaning handlar om att invänta rätt läge och därefter påbörja arbetet med att
återvinna resenärer till kollektivtrafiken.
Parallellt med hanteringen av pandemin så fokuserar kommunikationen under det första halvåret på
lanseringen av det nya biljett- och betalsystemet. Det är en omvälvande förändring för många utav
våra resenärer och målsättningen är att den här övergången, från gammalt till nytt, ska gå så smidigt
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som möjligt. En viktig informationsinsats, och aktivitet under våren, är öppnandet av framdörrarna på
bussarna. Något som innebär att Hallandstrafiken efter nästan ett år kan börja sälja, aktivera och
validera biljetter ombord igen.

NÅGRA AV DE STÖRRE AKTIVITETERNA UNDER 2021
Kommunikation kring Pandemin - Under året kommer vi löpande informera om vad som gäller för
våra resenärer angående restriktioner/rekommendationer och hur det påverkar kollektivtrafiken.
Välkomna tillbaka till kollektivtrafiken - När pandemin släpper och vi återigen kan uppmuntra till
kollektivt resande börjar arbetet med att få tillbaka våra kunder, samt hitta nya. Det kommer innebära
ett stort arbete med att förändra vanor och beteenden på nytt. Vi kommer behöva kampanja stort och
arbeta löpande med olika aktiviteter. Vi behöver dessutom arbeta upp och stärka vårt varumärke igen.
I detta arbete ska vi ta vara på saker vi gjort under 2020 – nya bussar, wifi, elbussar etc.
Ny grafisk profil - Under året kommer vi fortsätta med utrullningen av vår nya grafiska profil.
Mycket är redan klart, men det finns delar kvar att anpassa så som nya tidtabeller, nytt butiksmaterial,
nytt material till våra återförsäljare, samt en översyn av våra TV-skärmar. Under våren byter vi
dessutom den sista toppskylten, vilket innebär att alla våra hållplatser har vår nya grafiska profil.
Detta ska vi uppmärksamma.
Företagskommunikation - Företagssidan på hemsidan ska utvecklas med exempelvis kundcase för
att stärka erbjudandet till företagen.

INFORMATION VID STÖRNING
Informationsenheten är Hallandstrafikens first line vid störningar. Det är informatörerna på
Infoenheten som ser till att informationen om störningen når resenärerna före, under och efter en
akut eller planerad störning. ”Att veta” är ett prioriterat kundmål för Hallandstrafiken. Under 2021
kommer vi därför att fortsätta och intensifiera arbetet med att fördjupa samarbetet med SJ Öresund
och Öresundståg AB för att vässa störningsinformationen ytterligare. Vi kommer även att se över och
utveckla enhetens egna rutiner och de interna rutinerna och interna samverkan på hela
Hallandstrafiken för att utveckla störningsinformationen ytterligare.

INFRASTRUKTUR
Infrastrukturen för kollektivtrafiken är viktig för att skapa trivsel och trygghet för resenärerna och
locka fler att åka. En välskött hållplats marknadsför kollektivtrafiken och stärker varumärket för
potentiella resenärer. Att hållplatser och stationer är välstädade med bra belysning, har ett modernt
väderskydd och bra resenärsinformation är viktiga framgångsfaktorer för att kollektivtrafiken ska
uppfattas som ett bra alternativ till bilen. I den regionala infrastrukturplanen 2018-2029 finns avsatta
medel för en fortsatt upprustning av hållplatser i Halland. Såväl på statligt vägnät men också genom
möjlighet till medfinansiering på kommunalt vägnät. Hallandstrafiken ser ett fortsatt behov av att
gemensamt med väghållare fortsätta upprustningen av hållplatserna i länet.

SIDA | 45

Hallandstrafiken kommer under 2021 att slutföra den stora insats som påbörjades under 2020 med att
förse samtliga länets hållplatslägen med nya topptavlor och blå reflexmarkeringar. På flera av de
mindre stråken fanns tidigare många hållplatser som bara hade hållplatsstolpe i den ena riktningen.
Dessa har nu kompletterats med en hållplatsstolpe i båda riktningarna. De flesta väderskydden har
försetts med layout enligt den nya designen. Topptavlorna visar nu inte bara hållplatsens namn utan
även läge, linjenummer och destination. Vi har även på prov placerat ut några nya realtidsdisplayer
som inte behöver någon kabeldragning utan drivs helt på ett batteri som håller fyra till fem år samt
tar emot data vid 4G-nätet. Med start under 2021 kommer vi att genomföra en större översyn av
innehållet i tidtabellsskåpen i väderskydden, med syfte att kunna erbjuda bättre resenärsinformation,
så som kartor och information om biljettköp.

UPPHANDLING AV TRAFIK
BUSSTRAFIK
Inga upphandlingar av busstrafik planeras utföras inom denna tidsperiod då Hallandstrafiken nyligen
har upphandlat all trafik inom regionen. Hallandstrafiken deltar i fortsatt branschsamverkan för att
hålla sig uppdaterade och vara förberedda inför kommande upphandlingar.
TÅGTRAFIK
I slutet av denna tidsperiod behöver Västtågen upphandlas igen om inte avtalsoptioner utlöses.
Dagens avtal sträcker sig till 2024 med option ytterligare högst tre år. Hallandstrafiken deltar i denna
upphandling som leds utav Västtrafik.
INFRASTRUKTUR
I slutet av denna tidsperiod kommer dagens avtal gällande hållplatsunderhåll, väderskydd och reklam i
väderskydd behöva upphandlas.
SERVICERESOR
Inom denna tidsperiod genomförs upphandling av Serviceresor med trafikstart 1 juli 2022.
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8. EKONOMI
Intäkterna från biljettförsäljning minskade mycket kraftigt under 2020 till följd av pandemin. Totalt
tappade bolaget 46 procent av biljettintäkterna på helåret 2020 jämfört med 2019, motsvarande 208
mkr. Redan tidigt under pandemin tog Region Halland som ägare till bolaget det strategiska beslutet
att inte minska trafikutbudet utan istället upprätthålla trafiken och sätta in förstärkningar där det
behövdes för att undvika trängsel. Det strategiska ställningstagandet innebar att ägaren skulle täcka
upp för de minskade intäkterna genom ett utökat driftbidrag, vars storlek skulle bestämmas i
samband med bokslutsarbetet. Utöver ordinarie driftbidrag har ägaren i samband med bokslutet utlovat ett extra driftbidrag på 366 mkr, dels för att täcka underskottet, dels genom att lämna en
överkompensation i syfte att konsolidera bolaget ekonomiskt 2020. Det är denna överkompensation
som gör att bolaget redovisar ett så starkt resultat för räkenskapsåret 2020. Frånräknat stöd från
ägaren i form av driftbidrag var Hallandstrafikens totala underskott 693 mkr år 2020, för 2019 var
motsvarande siffra 459 mkr.
År 2020 var ett exceptionellt år med drastiskt minskade biljettintäkter, men under normala
förhållanden har vi ett scenario där kostnaderna har ökat med ungefär samma procent som
biljettintäkterna. En felaktig slutsats utifrån dessa fakta är att Hallandstrafikens netto borde förbättras
under sådana omständigheter. Men vad man då glömmer är att kostnaderna respektive intäkterna till
storleken är olika. Utifrån ett räkneexempel på 2019 års kostnader och biljettintäkter gör en ökning av
biljettintäkterna med 5 procent per år (23 mkr) jämfört med en ökning av Trafikkostnaderna med 5
procent (41 mkr) att gapet mellan trafikkostnader och biljettintäkter ökar år från år. Så frånsett ett
pandemiår som 2020 kan det även konstateras att kollektivtrafiken i normalfallet kräver ett ökat stöd
från ägaren även om resandet och biljettintäkterna ökar. Trafikkostnaderna i ingångna avtal påverkas
av index, en faktor som används för att kompensera trafikföretaget för kostnadsutvecklingen. Inom
Hallandstrafikens verksamhet utgör trafikföretagens personal och drivmedelskostnader stora
kostnadsposter vilket innebär att även små förändringar i index ger stor påverkan på resultatet.
Förutom den ekonomiska aspekten är det viktigt att se till kollektivtrafikens andra samhällsekonomiska
vinster, tex som ett medel för ökad tillväxt med tillhörande regionförstoring, minskad miljöpåverkan
samt skapandet av attraktiva stad- och bostadsmiljöer. Hallandstrafiken utvecklar kollektivtrafiken
utifrån principer fastställda i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

PRISER
I angivna riktlinjer för taxor i trafikförsörjningsprogrammet fastslås att det ska vara enkelt, hela-resan
perspektivet ska råda och upphandlad och kommersiell trafik ska fungera bra ihop. Över en längre
tidsperiod ska intäkterna från resenärerna överstiga 60 procent av kostnaderna baserat på det totala
utbudet i Halland. I trafikförsörjningsprogrammet framgår att Hallandstrafikens styrelse har mandat
att besluta om taxenivåerna inom ramen för de principer som regionfullmäktige fastställt. Taxenivån
ska kunna användas som ett verktyg i arbetet med kollektivtrafikens utveckling. Eventuell justering av
taxor beslutas först efter att Regionfullmäktige fastställt budget för 2022.
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9. SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK
Särskild kollektivtrafik är kollektivtrafik som tillhandahålls resenärer efter någon form av
myndighetsbeslut eller reglemente. Hallandstrafiken sköter på uppdrag av de halländska kommunerna
och Region Halland samverkan och utveckling av skolskjuts, färdtjänst och sjukresor. Uppdraget
innebär i stort att upphandla, planera och hantera avtal och affär samt driftrelaterade frågor med
kontrakterade Trafikföretag och intressenter. Hallandstrafiken utför även uppdrag genom att
tillhandahålla en beställningscentral för färdtjänsten i Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg och
Varbergs kommun och för sjukresor i hela Halland. Den sociala och ekonomiska hållbarheten i dessa
transporter är av stor vikt därutav ett starkt fokus på trygga, säkra och kostnadseffektiva resor.

SKOLSKJUTS
Enligt skollagen (2010:800) är Sveriges kommuner skyldiga att anordna kostnadsfri skolskjuts för
grundskoleelever till den skola kommunen placerar eleven. Möjlighet till skolskjuts finns även om
eleven väljer annan skola, såväl offentlig som privat, om detta kan ske utan ekonomiska eller
organisatoriska svårigheter för kommunen. Rätten till skolskjuts bedöms utifrån färdvägens längd,
trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa
förutsättningar ska prövas individuellt. Myndighetsutövningen, dvs beslut om vem som har rätt till
skolskjuts och hur, får inte överlåtas till någon annan organisation och hanteras därför hos de olika
halländska kommunerna. I kollektivtrafiklagen finns dock stöd för kommunen att överlåta upphandling
och samordning till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
I Halland upphandlar och samordnar Hallandstrafiken skolskjutstrafiken i samtliga kommuner. Genom
samordning av kompetens och resurser är Hallandstrafikens mål att kunna utforma en så säker, trygg
och kostnadseffektiv skoltrafik som möjligt. Samordning sker både mellan linje- och skoltrafik men
även mellan olika former av särskild kollektivtrafik. Denna samordning leder till både bättre kvalité och
ökad kostnadseffektivitet och tar vara på samhällets resurser på bästa sätt. Hallandstrafiken planerar
för de större skolbussfordonen (8–60 platser) och även de mindre serviceresefordonen med (4–8
platser). De mindre serviceresefordonen används framförallt till särskola och elever med växelvist
boende.
Under 2021 har ett arbete påbörjats med att integrera olika typer av system vilket även fortsätter
under 2022. Ambitionen är att öka kvalité i tillgängligt data, minska onödiga administrativa moment
och även tillgängliggöra olika typer av uppgifter enklare för handläggare, verksamheter och
vårdnadshavare. Under 2021 ska även ett antal nyckeltal identifieras för att löpande över åren följa
utvecklingen för att mäta skolskjutsen mot målbilden av trygga, säkra och kostnadseffektiva resor.
Som ett led i detta arbete har Hallandstrafiken som pilot i Sverige anslutit sig till en ny
branschgemensam undersökning kallad Skolskjutsbaro. I denna undersökning ställs frågor per post till
vårdnadshavare och elev hur väl olika delar i skolskjutsen fungerar. Detta arbete ska avslutas under
2021 och från och med kommande kollektivtrafikplan 2023 kommer dessa siffror löpande redovisas
och utvärderas.
Antalet skolskjutsberättigade elever som Hallandstrafiken planerar på upphandlad skolbuss, personbil
(taxi) och allmän kollektivtrafik var år 2020 uppskattningsvis 10 000 elever. Detta är en klar ökning
från föregående år då Kungsbacka kommuns elevantal tillkommit i statistiken. I övrigt kan det noteras
att antal skolskjutsberättigade elever över en längre tidsperiod är förhållandevis stabilt.
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SERVICERESOR
Serviceresor kan delas upp i två delar, en allmän del och en särskild del. Den allmänna delen är öppen
för alla och omfattar Närtrafik och Beställningstrafik. Den särskilda delen omfattar färdtjänst, sjukresor
och skolskjuts vilken är öppen för resenärer först efter att ett beslut fattats om resenärens rättighet till
trafikslaget. Gemensamt för samtliga resor är att dessa samplaneras med övrig anropsstyrd trafik för
att uppnå den mest kostnadseffektiva resan.
Det nya trafikavtalet, med start 1 juli 2018, har gett avsedd effekt gällande kvalité i verksamheten.
Antalet förseningar och kundärenden minskar och kundnöjdheten är nu på en nivå över snittet i riket
gällande serviceresor. Även punktligheten har kraftigt förbättrats och är nu på en hög och stabil nivå.
Hallandstrafiken följer löpande upp utvecklingen genom fastställda nyckeltal som idag är punktlighet,
antal kundärenden och kundnöjdhet både med förarens bemötande samt bemötande i
beställningscentralen och övergripande nöjdhet med serviceresan. Detta sker genom statistik från
systemstöd och genom Svensk Kollektivtrafiks branschgemensamma verktyg ANBARO.

Bilden ovan visar utfallet av dessa nyckeltal för verksamhetsåret 2020 som även haft en kraftig
påverkan av covid-19. Gällande kvalitetsfaktorerna så har både kundnöjdhet och punktlighet ökat
under 2020.
Inom serviceresor fortsätter ett arbete att fastställa fler nyckeltal som mäter kostnadseffektiviteten
som ett led att uppfylla en ekonomisk hållbarhet. Detta arbete fortsätter under 2021 och även 2022
för att öka Hallandstrafikens förmåga att i ett tidigt skede fånga in både brister i leverans och trender
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med en minskad kostnadseffektivitet i ett tidigt skede och utforma lämpliga åtgärder eller föra dialog
med uppdragsgivare och kostnadsbärare om lämpliga åtgärder.
Under 2021 fortsätter även resan med att möta ett mer digitalt samhälle och följande behov från
resenärer och verksamhet. Under 2021 kommer en ny version av Hallandstrafikens digitala plattform
att lanseras. Fokus i denna lansering är att förbättra prestanda och plattform. Detta projekt sker i
samverkan med andra trafikhuvudmän för serviceresor och ska ge resenären en möjlighet att se sina
bokade resor, avboka resor, få aktuell information om t.ex. trafikstörningar men även kunna boka sina
resor (beroende på form av särskild kollektivtrafik). Detta underlättar vardagen och servicen för de
resenärer som önskar detta. För de som inte vill eller inte kan kvarstår möjligheten att hantera sina
ärenden per telefon till kundcenter.
Under 2021 kommer även en ny upphandling för trafiken att utföras med publicering samma år med
nya trafikavtal på plats till den 1 juli 2022. Ett starkt fokus i detta arbete är att bibehålla dagens
leveranskvalité och förbättra kostnadseffektiviteten till kommande avtal.
Att ytterligare analysera resandeutveckling och behov under 2020 och 2021 har varit en utmaning då
pandemin starkt påverkar möjligheterna att dra lärdomar från dagens resande som inte är normalt.
Hallandstrafiken är dock redo när pandemin avtar att fortsätta detta naturliga arbete med ständiga
förbättringar.

SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK PÅVERKAN AV COVID-19
Den särskilda kollektivtrafiken har likt övriga samhället påverkats av covid-19 i olika delar. Den
främsta påverkan har skett efter rekommendationer från nationella- eller regionala myndigheter
gällande åtgärder att begränsa smittspridningen. Som en följd av dessa rekommendationer har även
andra perspektiv behövts hanteras såsom förarens arbetsmiljö men även ett arbete att både kort- och
långsiktiga planera för verksamheten med avtalade trafikföretag. De rekommendationer som
påverkats Serviceresor främst har varit dels de nationella rekommendationerna om att äldre- och
personer i riskgrupp ska avstå från onödiga resor men även den regionala rekommendationen om att
resorna främst ska utföras med ensamåkning.
Sammantaget har detta resulterat i ett kraftigt minskat resande under 2020 på totalt -35 procent.
Främst är det färdtjänstresandet som har minskat. Skolskjutsresandet har i stort sett varit detsamma
under året förutom den initiala perioden under senare våren 2020. Samtidigt har behovet av fordon i
stort sett varit detsamma då ensamåkning och skolskjutsen bidragit till samma behov runt rusningstid
med ett lägre fordonsbehov under resterande tidpunkter på dagen. Under 2019 utfördes ca 750 000
serviceresor och under 2020 utfördes ca 550 000 resor. Detta har även inneburit 30 procent färre
samtal till beställningscentralen, men även färre ansökningar av färdtjänst till Region Hallands
färdtjänstavdelning.
Det är osäkert hur länge pandemin påverkar och det kan i skrivandets stund konstateras att pandemin
påverkar starkt det första halvåret 2021. Dock så är Hallandstrafikens bedömning att covid-19 inte
kommer påverka Serviceresor något nämnvärt i antal resande för perioden 2022 och framåt då
merparten av resorna är av den karaktär att man har ett resandebehov som inte kan ersättas av
andra typer av transporter.

SIDA | 50

Graf: Resandeutveckling Serviceresor 2020 (färdtjänst, sjukresor och skolskjuts på regional nivå)
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10. BILAGOR
BILAGA 1: NYCKELTAL FÖR DEN ALLMÄNNA KOLLEKTIVTRAFIKEN 2019

Linjenr
halvår 2
145
223
225
226
227
228
316
318
319
320
323
324
325
330
340
350
351
362
400
401
410
417
431
432
509
517
553
555
556
557
558
959
560
615
616
620
651
652
653
660
661
662
664
666
668
669
690
691
692
693
694
695
697

Linjesträckning
Halmstad - Växjö
Laholm - Knäred
Laholm - Mellbystrand - Båstad Station
Laholm - Skottorp - Båstad
Laholm - Ränneslöv - Våxtorp
Laholm - Ysby - Hishult
Halmstad - Åled - Oskarström
Halmstad - Simlångsdalen - Lidhult
Halmstad - Tönnersjö
Halmstad - Laholm (Snabbuss)
Halmstad - Veinge by - Laholm
Halmstad - Veinge - Laholm
Halmstad - Markaryd
Halmstad - Harplinge
Halmstad - Oskarström - Spenshult
Halmstad - Haverdal - Falkenberg
Halmstad - Getinge - Falkenberg
Ullared - Svenljunga
Halmstad - Oskarström - Hyltebruk
Hyltebruk - Oskarström - Halmstad
Halmstad - Kinnared
Hyltebruk - Landeryd
Hyltebruk - Unnaryd
Hyltebruk - Gislaved
Falkenberg - Bobergsudde - Eftra
Falkenberg - Årstad - Bjärnared
Falkenberg - Långås - Morup
Falkenberg - Ullared - Älvsered
Falkenberg - Vessigebro - Ullared
Falkenberg - Vessigebro - Ullared
Ullared - Ätran - Fegen
Ullared - Okome
Ullared - Älvsered
Varberg - Bua - Frillesås
Varberg - Veddige
Varberg - Kärradal - Veddige
Varberg - Ullared
Varberg - Tvååker - Falkenberg
Varberg - Tvååker - Falkenberg
Varberg - Himle - Dagsås
Varberg - Rolfstorp - Karl-Gustav
Varberg - Trönninge - Valinge
Varberg - Stackenäs
Varberg - Träslövsläge - Skällinge
Varberg - Sällstorp - Istorp
Varberg - Åkulla
Breared - Värö Bruk - Ringhals
Träslävsläge - Ringhals
Varberg - Ringhals
Träslövsläge - Ringhals
Varberg - Ringhals
Trönninge - Ringhals
Varberg - Ringhals

Km
produktion
133 045
78 783
142 201
60 901
95 647
19 773
387 500
67 596
22 639
218 320
30 676
447 473
42 303
121 739
138 244
548 104
680 828
21 586
225 269
689 182
122 365
31 206
155 750
97 231
27 176
61 666
115 090
417 908
351 271
34 638
125 766
13 986
48 392
858 027
130 178
9 296
400 193
432 365
39 341
20 733
119 014
59 521
80 505
12 797
15 199
24 529
39 823
16 623
33 374
18 215
13 645
31 659
14 096

% av tot
Tim.prod
produkt
uktion
km
1%
1%
1,2%
0,5%
0,8%
0,2%
3,3%
0,6%
0,2%
1,8%
0,3%
3,8%
0,4%
1,0%
1,2%
4,6%
5,7%
0,2%
1,9%
5,8%
1,0%
0,3%
1,3%
0,8%
0,2%
0,5%
1,0%
3,5%
3,0%
0,3%
1,1%
0,1%
0,4%
7,2%
1,1%
0,1%
3,4%
3,6%
0,3%
0,2%
1,0%
0,5%
0,7%
0,1%
0,1%
0,3%
0,1%
0,3%
0,2%
0,1%
0,3%
0,1%

2 487
1 727
4 142
1 957
2 814
419
12 296
1 823
706
6 111
866
13 528
847
3 759
3 428
15 103
18 600
417
4 656
15 248
2 601
800
2 937
1 897
950
1 305
3 246
9 103
7 784
838
2 477
248
1 026
21 864
3 821
281
8 913
11 902
1 094
512
2 812
1 480
1 869
262
376
613
1 093
449
848
504
336
748
281

% av tot
MedelAntal
tim.produ
hastighet resor
ktion
0,8%
0,6%
1,3%
0,6%
0,9%
0,1%
4,0%
0,6%
0,2%
2,0%
0,3%
4,4%
0,3%
1,2%
1,1%
4,9%
6,0%
0,1%
1,5%
5,0%
0,8%
0,3%
1,0%
0,6%
0,3%
0,4%
1,1%
3,0%
2,5%
0,3%
0,8%
0,1%
0,3%
7,1%
1,2%
0,1%
2,9%
3,9%
0,4%
0,2%
0,9%
0,5%
0,6%
0,1%
0,1%

53,5
45,6
34,3
31,1
34,0
47,2
31,5
37,1
32,1
35,7
35,4
33,1
49,9
32,4
40,3
36,3
36,6
51,8
48,4
45,2
47,0
39,0
53,0
51,3
28,6
47,3
35,5
45,9
45,1
41,3
50,8
56,4
47,2
39,2
34,1
33,1
44,9
36,3
36,0
40,5
42,3
40,2
43,1
48,8
40,4

0,4%
0,1%
0,3%
0,2%
0,1%
0,2%
0,1%

36,4
37,0
39,4
36,1
40,6
42,3
50,2

Antal
resor
med
skolkort

% med
skolkort

21 924
14 597
33 325
6 485
19 319
2 053
116 367
7 148
1 941
72 490
5 002
112 734
3 570
26 373
62 784
87 708
159 689
175
46 878
172 505
16 484
2 748
13 599
3 740
4 600
6 098
23 897
117 918
80 943
9 334
33 234

3 447
5 494
19 488
2 662
9 842
1 232
24 327
1 351
1 496
23 902
2 324
26 940
1 773
9 466
8 776
18 427
34 738
16
17 759
41 876
5 071
367
5 672
1 875
3 235
3 216
11 522
30 372
15 803
4 650
17 449

16%
38%
58%
41%
51%
60%
21%
19%
77%
33%
46%
24%
50%
36%
14%
21%
22%
9%
38%
24%
31%
13%
42%
50%
70%
53%
48%
26%
20%
50%
53%

174 540
28 318
4 023
102 738
116 461
6 702
2 347
18 967
12 067
16 069
1 150
2 285
2 358
8 065
5 024
15 502
4 726
5 879
7 255
4 633

37 757
6 798
3 017
15 503
34 639
3 881
1 553
7 554
6 916
11 791
3
1 649
4
3 572
66
4 429
163
144
155
7

22%
24%
75%
15%
30%
58%
66%
40%
57%
73%
0%
72%
44%
1%
29%
3%
2%
2%
0%

% av tot
Antal dt
Antal dt Antal dt
produkt
en vardag en lördag en söndag
resande
(ej anrop) (ej anrop) (ej anrop)
0,8%
9
2
2
0,5%
9
0
0
1,1%
14
0
0
0,2%
5
0
0
0,7%
10
0
0
0,1%
2
0
0
4,0%
30
12
11
0,2%
6
8
3
0,1%
4
0
0
2,5%
10
0
0
0,2%
2
0
0
3,9%
30
16
11
0,1%
2
0
1
0,9%
17
0
0
2,2%
9
5
5
3,0%
27
13
10
5,5%
30
13
11
0,0%
1
0
0
1,6%
9
0
0
5,9%
24
10
9
0,6%
4,5
0
0
0,1%
6
0
0
0,5%
14
0
0
0,1%
6,5
0
0
0,2%
3,5
0
0
0,2%
4,5
0
0
0,8%
13
4
0
4,0%
19
9,5
4,5
2,8%
17
7
7,5
0,3%
2
1
1
1,1%
13
2,5
0
1,5
0
0
13
2,5
0
6,0%
35
11
9
1,0%
10
6
0
0,1%
1
0
0
3,5%
22
15
11
4,0%
25
10
4,5
0,2%
7
1
1
0,1%
1
0
0
0,7%
6
1,5
0
0,4%
7
1
0
0,6%
5
0
0
0,0%
1
1
0
0,1%
1
0
0
4
4
4
0,3%
2
0
0
0,2%
1
0
0
0,5%
2
0
0
0,2%
1
0
0
0,2%
1
0
0
0,2%
2
0
0
0,2%
1
0
0
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717
720
730
731
732
733
734
735
740
741
742
743
744
745
746
747
748
767
614
Blå

Röshult - Kungsbacka
Kungsbacka - Särögården
Älskogsb-Iserås-KBA stn
Kba stn. - Älskogsbräcka
Frillesås-Fjärås-KBA stn
Älskogsbr-Stenstugan-KBA stn
Älskgsbr-Tröskeberg-KBA stn
Kungsbacka stn. - Lindome stn.
Hällingsjö - Fjärås
Kba stn.-Nåkälla-Sätila
Kungsbacka station-Förlanda
Litserhult-Fjärås
Kungsbacka stn.-Idala-Horred
Fjärås-Åsa-Idala
Kba stn-Frillesås-Stättaredsv
Kungsbacka station-Ölmanäs
Kyrkobyn-Landa-Åsa
Snipen - Lindome
Varberg - Åsa
Särö/Kullavik - Göteborg
Summa

69 321
408 065
32 202
455 376
561 659
203 497
353 476
32 079
91 572
102 035
225 073
77 407
109 924
58 894
54 276
41 157
39 253
13 954
84 328
403 639
11 852 231

0,6%
3,4%
0,3%
3,8%
4,7%
1,7%
3,0%
0,3%
0,8%
0,9%
1,9%
0,7%
0,9%
0,5%
0,5%
0,3%
0,3%
0,1%
0,7%
3,4%

1 808
13 350
1 029
15 666
13 945
5 779
9 568
1 061
2 038
2 491
5 461
1 651
2 267
1 164
1 060
1 417
1 069
323
1 772
8 581
307 825

0,6%
4,3%
0,3%
5,1%
4,5%
1,9%
3,1%
0,3%
0,7%
0,8%
1,8%
0,5%
0,7%
0,4%
0,3%
0,5%
0,3%
0,1%
0,6%
2,8%

38,3
30,6
31,3
29,1
40,3
35,2
36,9
30,2
44,9
41,0
41,2
46,9
48,5
50,6
51,2
29,0
36,7
43,3
47,6
47,0
38,50

20 040
69 495
7 976
141 835
125 591
35 795
70 365
10 035
9 196
24 724
74 297
15 978
22 394
9 207
9 804
16 811
11 188
5 848
15 674
317 958
2 915 271

Linjenr
halvår 2

Linjesträckning

% av tot
Km
produkt
produktion
km

% av tot
Tim.prod
Medeltim.produ
uktion
hastighet
ktion

Antal
resor

Linjenr

Linjesträckning

% av tot
Km
produkt
produktion
km

% av tot
Tim.prod
Medeltim.produ
uktion
hastighet
ktion

Antal
resor

86
67
100
101
104
132

Krösatåg Halmstad-Jönköping/Nässjö
Västtåg Varberg-Borås
Öresundståg Kph/Malmö-Halland-Götebor
Västtåg Varberg - Göteborg
Pågatåg Halmstad-Helsingborg
Västtåg Kungsbacka-Göteborg

Summa

Linjenr
halvår 2
1-18
1
1-14
1-15
1-4

8,0%
4,8%
73,5%
2,7%
3,1%
7,8%

3 653 765

Linjesträckning
Halmstad stadstrafik
Laholm stadstrafik
Falkenberg stadstrafik
Varberg stadstrafik
Kungsbacka stadstrafik

Summa

292 763
174 376
2 687 000
100 104
113 808
285 714

5 155 936

10,0%
7,2%
67,5%
2,7%
3,1%
9,6%

40 181

% av tot
Km
produkt
produktion
km
3 155 485
97 586
563 484
890 490
448 891

4 030
2 873
27 132
1 068
1 239
3 839

61,2%
1,9%
10,9%
17,3%
8,7%

248 647

60,3%
1,5%
10,7%
18,4%
9,0%

Antal
resor
med
skolkort
Antal
resor
med
skolkort

61%
38%
37%
38%
35%
49%
42%
74%
72%
54%
39%
86%
42%
87%
69%
78%
89%
51%
27%
16%

0,7%
2,4%
0,3%
4,9%
4,3%
1,2%
2,4%
0,3%
0,3%
0,8%
2,5%
0,5%
0,8%
0,3%
0,3%
0,6%
0,4%
0,2%
0,5%
10,9%

9
44
6
41
28
19
39
6
8
9
28,5
7
8
6
4
6
5
10
12
94

0
21

0
21

0
27
30
14
29

0
17
16
7
17

0
0
0
20

0
0
0
15

7
0
0
0
0
0
0
0
43

0
0
0
0
0
0
0
0
43

% med
skolkort

% av tot
Antal dt Antal dt Antal dt
produkt
en vardag en lördag en söndag
resande

% med
skolkort

% av tot
produkt
resande

-

-

1,5%
2,3%
56,7%
2,8%
2,2%
34,5%

Antal
resor

Antal
resor
med
skolkort

% med
skolkort

% av tot
produkt
resande

21,0
26,0
21,1
19,4
20,0

2 417 905

243 970

10,1%

69,1%

324 235
514 433
244 019

27 151
61 889
61 981

8,4%
12,0%
25,4%

9,3%
14,7%
7,0%

21,51

3 500 592

394 992

72,6
60,7
99,0
93,7
91,8
74,4

84 243
127 823
3 162 043
155 109
125 005
1 921 101

82,06

5 575 324

% av tot
Tim.prod
Medeltim.produ
uktion
hastighet
ktion
149 906
3 758
26 709
45 865
22 409

12 224
26 408
2 951
53 897
43 957
17 540
29 553
7 426
6 621
13 351
28 976
13 741
9 405
8 010
6 765
13 113
9 957
2 982
4 210
50 873
856 130

Antal dt
en
vardag
7
11,5
30,5
4
7
58

Antal
turer en
vardag
884
104
273
300
230

Antal dt
en lördag
5
7
19
0
0
38

Antal
turer en
lördag
616
68
130
147
105

Antal dt
en
söndag
4,5
5
17
0
0
34

Antal
turer en
söndag
478
64
93
143
91
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BILAGA 2: INFRASTRUK TUR 2020
HÅLLPLATSER MED UTÖKAD RESENÄRSSERVICE
Hyltebruks Bussteminal
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Veddige centrum

TILLGÄNGLIGHETSANPASSADE HÅLLPLATSER, EXEMPEL
Mellbyvägen, Laholms kommun

Före

Efter
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Karlstorp, Halmstad kommun

Före

Efter

Stora torg, Halmstads kommun

Hållplatsen saknade tidigare väderskydd i riktning västerut

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-28
Diarienummer

KS 2021 - 00335

Svar på Socialdepartementets remiss - Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-04-28 och översänder det som sitt svar till
Socialdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Socialdepartementet har översänt departementsskrivelsen Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
(Ds 2021:7) för yttrande senast den 11 juni 2021. I skrivelsen lämnas förslag till att stärka principen
om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
Principen om barnets bästa stärks bland annat genom att en bestämmelse föreslås införas i LVU som
innebär att socialnämnden inte får besluta att vården ska upphöra förrän de omständigheter som
föranlett vården förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. Förslaget är en kodifiering av
praxis.
Överflyttning av vårdnaden om ett barn som stadigvarande vårdats och fostras i ett annat enskilt hem
ska övervägas senast efter två års placering. Socialnämnden ska följa upp barns situation efter det att
vård enligt LVU har upphört och får fortsatt följa upp barns situation efter det att vård enligt SoL
upphört inom sex månader. Det föreslås vidare bli möjligt att drogtesta vårdnadshavare och föräldrar
till barn som vårdas enligt LVU. Skrivelsen innehåller förslag till författningsändringar i såväl LVU
som SoL, att träda i kraft den 1 mars 2022.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-04-28
Yttrande, 2021-04-28
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, ordförandebeslut 2021-04-22
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs yttrande 2021-04-22
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7 socialdepartementet)
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
1 (13)
Kommunstyrelsens förvaltning
Lena Knutsson
0300-83 47 24

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (13)

Beskrivning av ärendet
Socialdepartementet har översänt departementsskrivelsen Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
(Ds 2021:7) för yttrande senast den 11 juni 2021. I skrivelsen lämnas förslag till att stärka principen
om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
För att få mer information om bland annat drogtester har Regeringskansliet ställt frågor till 68
kommuner. Svar har kommit in från 37 kommuner och nio stadsdelsförvaltningar.
Skrivelsen innehåller förslag till författningsändringar i såväl LVU som SoL, att träda i kraft den 1
mars 2022. Remissinstanserna ombeds att särskilt uppmärksamma kapitel 9.2.1, 11.1 samt kapitel 12
och ta ställning till förslag, avvägningar och bedömningar.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har inkommit med yttrande. Nämnden ställer sig
sammanfattningsvis huvudsakligen positiv till föreslagna författningsförändringar i LVU men har vissa
erinringar beträffande frivilla insatsers övergång till tvingande. Nämnden efterfrågar vidare
genomgående en högre detaljeringsgrad i författningstexterna än de föreslagna.
1.
Inledning
1
Andelen barn och unga som varit placerade i heldygnsvård någon gång under året har ökat under de
senaste tio åren, från cirka 1,0 till 1,5 procent i befolkningen 0–20 år. Det motsvarar en ökning med
ungefär 17 000 barn och unga mellan åren 2005–2009 där 21 700 barn och unga placerades per år i
genomsnitt jämfört med år 2018 då 38 800 barn och unga placerades. Ökningen utgörs till stor del av
ensamkommande barn och unga och har främst skett bland tonåringar.
Samtidigt har också andelen pojkar och unga män ökat bland de placerade, från 53 procent åren 2005–
2009 till 67 procent av alla placerade år 2018. I och med att en större andel av de placerade består av
ensamkommande barn och unga som vårdas med stöd av SoL så har också andelen som haft insats
enligt LVU sjunkit, från 32 procent av alla placerade barn och unga åren 2005–2009 till 22 procent år
2018. Det är framför allt tonårsplaceringarna som mer sällan sker enligt LVU och i den yngsta
åldersgruppen (0–6 år) har andelen som placerats enligt LVU ökat något, från 38 procent åren 2005–
2009 till 44 procent år 2018. Placeringsformerna skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper.
Bland barn i åldersgruppen 0–12 år hade 85 procent varit placerade i familjehem någon gång under
året jämfört med 65 procent i åldersgruppen 13–17 år och 33 procent i åldersgruppen 18–20 år.
1.1

Gällande rätt

1.1.1 Socialtjänstlagen - frivillighet
Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda
får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialtjänstlagen (SoL) bygger på frivillighet, vilket
1
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innebär att socialnämnden inte kan vidta åtgärder mot den enskilde vilja. Verksamheten ska bygga på
respekt för den enskildes integritet och självbestämmanderätt.
1.1.2 Uppföljning
Socialnämnden får följa upp barnets situation efter det att en placering i familjehem eller hem för vård
och boende (HVB) har upphört. Syftet är fortsatt uppsikt över barnets förhållanden samt möjliggöra de
insatser till barnet som socialnämnden anser behövs. Uppföljningen får pågår i högst två månader.
I en rapport från Socialstyrelsen 2013 uppgav 49 procent av de svarande kommunerna att de någon
gång hade använt möjligheten till uppföljning av ett barns situation efter avslutad placering. 36 procent
uppgav att de inte hade fattat några beslut om uppföljning och närmare 15 procent uppgav att de inte
hade någon uppgift om i vilken utsträckning beslut om uppföljning hade fattats. Knappt 45 proven av
kommunerna hade en skriftlig rutin eller liknanden för att följa upp ett barns situation efter avslutad
placering.
I betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) föreslås att tiden för
uppföljning ska förlängas till sex månader för att socialnämnden ska få tillräcklig tid för uppföljning.
1.1.3 Lagen om vård av unga - tvingande
Insatser till barn och unga ska i första hand ges på frivillig väg med stöd av SoL. Om inte detta är
möjligt kan LVU bli tillämplig. LVU är en skyddslagstiftning för barn och unga med andemening att
de insatser som görs ska vara till den unges bästa. LVU kompletterar på så sätt SoL och reglerar
förutsättningarna för tvångsvård. LVU är knuten den unges vård- eller skyddsbehov som inte kan
tillgodoses på frivillig väg, alltså med stöd av SoL.
1.1.3.1
Barnets bästa
Vid beslut enligt LVU ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Bakgrunden till detta är
principen om barnets bästa i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen). Barnkonventionens artikel 3.1 anger att vid alla åtgärder som rör barn ska i första
hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Bestämmelsen är öppen för att även andra intressen
kan vara avgörande för vilket beslut som fattas. LVU går längre eftersom lagen inte kan ha något annat
syfte än det som är bäst för barnet. Vad som är barnets bästa är inte närmare definierat i LVU och kan
inte heller en gång och för alla definieras utan måste kopplas ihop med det individuella barnet och
barnets situation.
Det saknas inte tillämpning av barnkonventionen i Sverige utan det finns gott om lagstiftning där
Sverige dels, tolkat olika artiklar i konventionen och dels redan hade genomfört vissa i rättigheter sin
lagstiftning innan barnkonventionens tillkomst. Barnkonventionen 1989 (BK) är ju barnets mänskliga
rättigheter (MR). Det är dock ovanligt att Sverige inkorporerar konventioner som svensk lag, vilket nu
har gjorts och utan någon tydlig anvisning om hur konventionens artiklar ska tolkas. Det är dessutom
oklart vilken rättsbildningsstrategi som kommer att gälla och hur rättsutvecklingen kommer att bli.
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1.1.3.2

Vård enligt LVU samt upphörande av vården

Vård

Vård enligt LVU ska beslutas om det på grund av brister i omsorgen, otillbörligt utnyttjande, fysisk
eller psykisk misshandel eller annat förhållande i hemmet utsätter den unge för påtaglig risk för att den
unges hälsa eller utveckling skadas. LVU blir också tillämplig om den unge själv utsätter sig för risker
genom till exempel missbruka av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat social
nedbrytande beteende.
Omprövning och upphörande

Tvångsvården ska omprövas av socialnämnden inom sex månader från verkställighet och därefter var
sjätte månad. Vården ska upphöra när den inte längre behövs. Vård enligt LVU ska upphöra senast när
den unge fyller 18 år eller, i vissa fall 21 år. Förarbetena är knapphändiga när det gäller vården
upphörande, men det finns lite vägledning i rättspraxis, till exempel när de risker som föranlett vården
inte längre finns.
Flera utredningar har tidigare lagt fram förslag som handlar om att barnets bästa särskilt ska vägas in
vid bedömning av om vården enligt LVU ska upphöra, senast i Förslag till ny LVU (SOU 2015:71).
Förslagen har dock inte lett till lagstiftning.
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2012 ref. 35) har uttalat att det förhållandet att ett barn känner oro
inför att lämna familjehemmet och eventuellt kan ta skada av en förflyttning är en fråga som inte ska
beaktas inom ramen för en bedömning om vården enligt LVU ska upphöra eller inte utan det är en
fråga som ska beaktas vid prövning om flyttningsförbud.
1.1.3.3
Flyttningsförbud
Flyttningsförbud innebär att den som har vårdnaden om ett barn, av förvaltningsrätten förbjuds att ta
barnet från ett enskilt hem om det finns en påtaglig risk att barnets hälsa eller utveckling skadas om
barnet skiljs från hemmet. Bestämmelsen i LVU syftar till att bevaka barnets bästa.
Flyttningsförbudets syfte är att förhindra en hemtagning då barnet har behov av en långsammare
återflyttning men att vårdnadshavaren inte medger det. Avsikten med flyttningsförbud är i första hand
att ge barn och förälder tid att förbereda en återförening. I vissa fall kan det dock vara så att det aldrig
är lämpligt för barnet att flytta. HFD har uttalat att syftet med flyttningsförbud är att säkerställa att
barnets bästa tillvaratas i situationer så barnet vistats lång tid i ett familjehem och hunnit få så starka
band till detta hem, att det kan ifrågasättas om inte barnet bör få bo kvar där,
1.1.4 Föräldrabalken, FB (1949:381), SoL och LVU
1.1.4.1
Vårdnadsöverflyttning
Lagstiftningens intentioner är att barn ska återförenas med sina föräldrar när syftet med vården
uppnåtts. Socialtjänsten har ett uttalat ansvar att hjälpa till med det.
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En förälder kan dock under vissa förutsättningar fråntas vårdanden om ett barn. Vårdnaden kan flyttas
över till det hem där ett barn stadigvarande vårdas och fostras om det uppenbart är bäst för barnet att
det rådande förhållande består.
År 2003 infördes ändringar i SoL och LVU för att markera att en överflyttning av vårdnaden kan vara
en framkomlig väg för att ge barn större trygghet och visshet om var de ska bo i framtiden om
socialnämnden har en skyldighet att överväga om en ansökan om vårdnadsöverflyttning bör göras. Ett
sådant övervägande ska socialnämnden göra efter tre år. Treårsgränsen infördes för att överflyttning
av vårdnad ansågs ha utnyttjats i alltför liten utsträckning.
År 2019 gjordes enligt Socialstyrelsens statistik 340 överflyttningar av vårdnaden till
familjehemsföräldrar, år 2018 överflyttades 369 och 2016 överflyttades vårdnaden av 356 barn.
Den 1 mars 2021 kompletterades denna skyldighet i SoL och LVU med att socialnämnden även efter
tre år, årligen ska överväga om överflyttning av vårdnaden. Det tydliggjordes vilka omständigheter
som socialnämnden särskilt ska ta hänsyn till om nämnden överväger att vårdnaden om ett barn bör
överflyttas. Dessa överväganden behöver inte leda fram till ett formellt beslut men ska dokumenteras
och motiveras.
1.1.5 Drogtester
Varje medborgare är enligt grundlagen skyddad mot påtvingat, kroppsligt ingrepp. Begränsningar av
skyddet får endast göras genom lag och måste vara nödvändiga för ändamålet och godtagbart i ett
demokratiskt samhälle. Till kroppsligt ingrepp hänförs direkt våld mot människokroppen,
läkarundersökningar, vaccinering, blodprovstagning och liknande företeelser som brukar betecknas
som kroppsbesiktning, till exempel utandningsprov eller liknande alkoholtest.
Det finns idag ingen reglering i LVU eller någon annan lagstiftning om att vårdnadshavare eller
förälder ska lämna drogtest.
JO har riktat kritik mot en socialnämnd (JO 2016/17 s. 548 och 2019/20 s.543) som villkorat
umgängesbegränsning med drogtest.
Av 37 kommuner har 34 kommuner svarat ja om de tillämpat överenskommelser med föräldrar om
drogtest vid umgänge med barn under perioden 2018 till oktober 2020. Nio av kommunerna svarade
att detta är mycket vanligt, 20 att det är vanligt, sex att det är ovanligt och två att det är mycket
ovanligt. Drogtest lämnas antingen på kommunernas drogmottagning eller hos vårdcentral.
2.

Promemorians förslag och förvaltningarnas synpunkter

Kap. 9.2.1 Barnets bästa i samband med upphörande av vård
Av promemorian framgår att barnets bästa inte bör utgöra ett självständigt rekvisit vid bedömning om
vård enligt LVU ska upphöra.
Av rättssäkerhetsskäl är det viktigt att i lagstiftningen undvika formuleringar som är så allmänna att de
kan ge upphov till tolkningsproblem, vilket kan leda till godtyckligt ingripande i barnets och
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vårdnadshavarens fri- och rättigheter. Rekvisiten för när tvångsvården ska upphöra måste vara klara
och förutsebara. De omständigheter som skulle kunna utgöra barnets bästa är svåra att konkretisera i
lagstiftning då det är olika för olika barn. Att införa ett självständigt rekvisit om barnets bästa skulle
dessutom strida mot de principer som LVU vilar på, nämligen att tvångsvården ska upphöra när
förutsättningarna för vården inte längre finns. Det kan även strida mot Europakonventionen (EKMR)
om inskränkning i familjelivet för såväl föräldrarna som barnet, om vården får fortgå utan att det som
föranledde vården inte längre finns. En lag eller annan föreskrift får heller inte meddelas i strid mot
Sveriges åtaganden på grund av EKMR (förutsebarhet och tydlighet).
Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Nämnden anser att formuleringar kring barnets bästa kan behöva stärkas och tydligare implementeras i
LVU och Socialtjänstlagen, SoL.
Inför ett beslut om omhändertagande enligt LVU har en bedömning gjorts om lagens rekvisit
föreligger och om det är till barnets bästa att ett beslut enligt LVU fattas. En förutsättning för beslutet
om omhändertagande är att det är till barnets bästa. Likväl som rekvisiten som ligger till grund för
bedömningen av brister i barnets hemmiljö (fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande,
brister i omsorgen eller något annat förhållande) löpande ska bedömas vid prövning eller övervägande
om vårdens fortgående kan det anses rimligt att även barnets bästa prövas i sammanhanget. En sådan
implementerad och återkommande prövning vore i enlighet med Lag (2018:1197) om Förenta
nationernas konvention om barnets rättigheter.
Kommunstyrelsens förvaltnings kommentarer

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i promemorians bedömning med följande tillägg.
Principen om barnets bästa tillämpas inom flera rättsområden, inte enbart socialtjänstens. Det kan
innebära en utmaning, inte minst om en myndighet utifrån sin lagstiftning anser sig ha
tolkningsföreträde framför andra myndigheter i ett ärende. Lösningen kan inte vara en enda
allmängiltig tolkning av principen. Det måste göras en samlad bedömning av alla aspekter om vad som
är bäst ett barn i en given situation, vilket kräver att myndigheterna samverkar.
Principen om barnets bästa måste ses som ett tillvägagångssätt i varje beslutsprocess där barn är
berörda (promemorian sid. 64). Att fastslå vad som är barnets bästa är nära nog omöjligt, varför den
frågan måste bedömas av socialnämnden och till sist domstolarna
Kommunstyrelsens förvaltning delar alltså utredningens bedömning att det av rättssäkerhetsskäl är
viktigt att i lagstiftningen undvika formuleringar som är så allmänna att de kan ge upphov till
tolkningsproblem, vilket kan leda till godtyckligt ingripande i barnets och vårdnadshavarens fri- och
rättigheter. Vad som är barnets bästa kan, vilket anförs i promemorian, inte definieras en gång och för
alla eftersom koppling måste ske till barnets individuella förhållanden. Rekvisiten för när tvångsvården
ska upphöra måste vara klara och förutsebara, såsom det anstår en rättsstat.
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Som utredningen också har anfört, har socialnämnden dessutom andra verktyg för att skydda barn från
att flytta från sitt familjehem om barnet har rotat sig där, som flyttningsförbudet i LVU och
överflyttning av vårdnaden i FB.
Kap. 9.3.1 Varaktiga och genomgripande förändringar för att vård enligt 2 § LVU ska
upphöra (21 § LVU)
Utredningen föreslår att vården inte får upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har
förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. Förslaget är en kodifiering av praxis.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg

I föreskrifter eller annan vägledning från lagstiftaren bör tydliggöras vad som avses med ”varaktigt och
genomgripande sätt”, vad det innebär och hur det kan och bör bedömas.
Kommunstyrelsens förvaltnings kommentar

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i promemorians förslag.
Förslaget är en ju en kodifiering av rättspraxis. I de domstolsavgöranden som nu lett till kodifiering
bör den vägledning som nämnden för Individ & Familjeomsorg efterfrågar därför kunna hämtas.
Av promemorian (sid 74 ff) framgår dessutom vad varaktig förändring innebär och att bedömningen
bör göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Förändringen ska inte vara tillfällig och bör
bedömas bestå under längre tid eller ha permanent karaktär. Ett exempel är längden på tiden för
föräldrars drogfrihet. Också vad som menas med genomgripande förändringar beskrivs med exempel.
Mindre förbättringar räcker inte, såsom förälders insikt i bristande omsorgsförmåga eller om barnets
särskilda behov. Även här ska förändringen bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.
Kap. 9.4.1 Överväga flyttningsförbud i samband med övervägande eller prövning om
vården ska upphöra (13 b §)
Utredningen föreslår att socialnämnden samtidigt med övervägande eller prövning av att vården ska
upphöra samtidigt ska överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud. Övervägandet måste
inte leda till ett formellt beslutsförfarande men måste alltid dokumenteras och ställningstagande
motiveras. Oftast kan socialnämnden finna skäl för att ansöka om flyttningsförbud i situationer där
barnet vårdas enligt 2 § LVU (miljöfallen; förhållanden i hemmet) än när barnet vårdas med stöd av 3
§ (beteendefallen; barnets egna beteende). Flyttningsförbud för barn som vårdas enligt LVU eller SoL
avser endast barn som är placerade i enskilt hem och kan alltså inte komma ifråga för barn som är
placerade i hem för vård och boende (HVB).
Redan i dag bör socialnämnden i samband med beslut om upphörande av vård enligt LVU eller i
samband med att vårdnadshavaren begär att vården (enligt SoL) ska upphöra, ta ställning till om den
unge kan återvända hem. Om svaret blir nekande, bör en ansökan om flyttningsförbud genast ges in till
förvaltningsrätten. Det är alltså redan i dag en möjlighet som utredningen vill uppmärksamma
socialnämnderna på. Men det finns inte någon bestämmelse som säkerställer att nämnden överväger
behovet.
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Det finns skäl att anta att socialnämnderna inte använder möjligheten i den utsträckning som
lagstiftningen ger utrymme för. Bestämmelsen används sällan och det kan bero på bristande kunskap.
Därför föreslår utredningen att en sådan bestämmelse införs, i syfte att ytterligare stärka tryggheten
och säkerheten hos barn och tillvarata barnets bästa.
Av kapitel 9.4.2 i promemorian (utredningen) framgår att Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att öka
kunskapen om flyttningsförbud och ta fram ett stöd för en ansökan om flyttningsförbud.
Nämnden för individ & Familjeomsorg

Det är inte självklart att kombinera en frivillig placering egen bedömning med ett domstolsbeslut om
flyttningsförbud. Här efterfrågas mycket tydliga förarbeten och vägledning från lagstiftaren för
rättssäker hantering. Frågan är också när och under vilka förutsättningar som ett flyttningsförbud vid
en placering enligt SoL kan eller ska komma på fråga och inte ett omhändertagande enligt LVU, om
tvångsåtgärder övervägs. Här ställs höga krav på tydlighet i vägledningen från lagstiftaren då det rör en
frivillig insats som leder till ansökan om tvingande åtgärder från nämndens sida.
Kommunstyrelsens förvaltnings kommentarer

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i promemorians förslag.
Kommunstyrelsens förvaltning delar inte nämnden för Individ & Familjeomsorgs uppfattning att det
inte är självklart att kombinera en från början frivillig placering med en självständig bedömning av
nämnden om vården fortfarande behövs, med ett domstolsbeslut av tvångskaraktär om
flyttningsförbud.
Kommunstyrelsens förvaltning har svårt att se att frivillighet och tvång kombineras. Det är snarare så
att det är en handläggningsprocess som utvecklas stegvis, där frivillighet prövas först (minst
ingripande åtgärd). Ansökan om tvingande åtgärder vidtas först när frivillighet inte (längre)finns men
behovet av till exempel vård kvarstår eller att professionen bedömer att barnet med hänsyn till hälsa
och utveckling inte ska flyttas från en frivillig placering i enskilt hem. Eftersom LVU är ett
komplement till SoL till skydd för barnet, bör socialtjänsten vara väl förtrogen med stegvisa
bedömningar; från frivillighet till tvång. En liknande process förekommer i överförmyndarverksamhet;
från frivillighet till tvång när det gäller ställföreträdarskap. Godmanskap är frivilligt medan
förvaltarskap är tvingande. Utgångspunkten i vår lagstiftning få anses vara att minsta ingripande åtgärd
först ska vidtas, det vill säga frivillighet, och om det inte räcker, mer tvingande åtgärder.
Att ha tillräckligt underlag för ställningstagandet och att ha förmåga (analys och slutledning) att göra
sådana överväganden är en del av professionen och en del av handläggningsprocessen. Den vägledning
som promemorian ger är enligt kommunstyrelsens förvaltnings uppfattning tillräcklig för
tillämpningen av bestämmelsen.
Kapitel 10.1 Särskilt övervägande efter placering i två år – överflyttning av vårdnad (13 c §
LVU, 6 kap. 8 a-b §§ SoL)
Socialnämnden ska senast när barnet varit placerat i samma familjehem i två år särskilt överväga om
det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden. Majoriteten av de barn som blir kvar under
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lång tid är barn som placerats i tidig eller mycket tidig ålder. Att göra ett övervägande efter två år är
därför rimligt, särskilt i relation till barnets ålder från 0 till tre år. Som vanligt ska omständigheterna i
det enskilda fallet vara bestämmande om vad som är barnets bästa.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Det får förstås att nämnden inte har några erinringar mot förslaget eftersom nämnden anför att det är
rimligt att frågan om vårdnadsöverflyttning aktualiseras efter två år. Nämnden vill belysa hur kort tid
två år kan vara i sammanhanget och att förutsättningarna måste stärkas och göras tydliga av
lagstiftaren.
Nämnden anför också att det finns familjehem som inte vill överta vårdnaden av det placerade barnet.
Skälen till det kan vara flera men för en del familjehem kan det vara svårt att stå själva med eventuella
konflikter i förhållande till föräldrarna.
Vid en vårdnadsöverflyttning avslutas socialtjänstens kontakt med barnet och föräldrarna.
Familjehemmet, i egenskap av vårdnadshavare, har möjlighet till fortsatt stöd av socialtjänsten för råd
och stöd samt ekonomisk ersättning. Ett beslut om vårdnadsöverflyttning är möjligt att överklaga och i
en eventuell tvist ställs familjehemmet mot föräldrarna. För ett familjehem kan det vara svårt att tänka
sig att försätta sig i en sådan konfliktsituation. Det kan även gälla rättsliga tvister om umgänge och
boende där föräldern stämmer familjehemmet, då i egenskap av vårdnadshavare. Sådana
omständigheter kan vara anledning till att ansökningar i domstol om vårdnadsöverflyttning sällan görs.
För ett barn i tonåren kan vårdnadsöverflyttning vara mindre relevant men det kan ändå vara till
barnets bästa att bo kvar i familjehemmet. Där kan då ett flyttningsförbud vara mest lämpligt.
Kommunstyrelsens förvaltnings kommentarer

Socialnämnden kan aktualisera frågan innan två år har gått från placeringens verkställande. Om
vårdnadsöverflyttning vid ett övervägande efter två år inte är lämpligt av något skäl, ska frågan
därefter övervägas årligen. Två år är således inte hugget i sten utan är snarare en möjlighet.
Om tydligare bestämmelser, se nedan.
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i promemorians förslag med följande tillägg.
För att bestämmelsen om vårdnadsöverflyttning ska få avsedd effekt behöver bakomliggande orsaker
till att det så sällan sker utredas och därefter adresseras. En orsak kan vara att familjehemmet inte vill
ta över vårdnaden av olika skäl. Ett sådant skäl kan vara att familjen inte vill ha ett för långt åtagande,
ett annat att familjen inte vill bli involverad i konflikter med barnets föräldrar eller i rättsprocesser med
dem. Ett tredje skäl kan vara bristande stöd från socialtjänsten efter det att vårdnaden överflyttats och
ett fjärde den ekonomiska kompensation som familjehemmet får. Det får inte glömmas bort att
samhället förlitar sig på frivilliga uppdragstagare, såsom familjehem för att tillgodose behoven hos de
mest utsatta grupperna i samhället. Det är en billig lösning för samhället som behöver ses över.
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Kapitel 11.1 Uppföljning efter avslutad vård (21 - 21 c § LVU, 11 kap. 4 b § SoL)
Socialnämnden ska följa upp situationen för den som är under 18 år när vård upphört enligt 21 § LVU
och att socialnämnden får följa upp efter SoL-placering kvarstår. Detta bidrar till att stärka tryggheten
och stabiliteten för barnet efter avslutad placering.
En avvägning mot att SoL-placeringar är frivilliga måste dock göras eftersom barn som är placerade
enligt SoL kan ha placerats av olika anledningar som inte behöver bero på missförhållanden i det egna
hemmet eller på grund av barnets eget beteende. Att införa en skyldighet att följa upp alla barn skulle
vara mycket ingripande. Den nuvarande bestämmelsen om att socialnämnden får följa upp barn som
placerats enligt SoL är därför enligt utredningen tillräcklig.
Uppföljningstiden två månader är för kort medan sex månader är en väl avvägd uppföljningstid. Om
det under uppföljningstiden framkommer omständigheter som bör föranleda en utredning ska
uppföljningen avslutas och utredning enligt Sol istället inledas. Uppföljningen ska dokumenteras.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Nämnden ställer sig positiv till förslaget. En konkret tidsrymd för när uppföljning av barnets eller den
unges situation ska göras, det vill säga kortast såväl som längst tid, hade dock varit rimligare än en
tidsgräns för hur länge ärendet som längst får följas upp. I en tidspressad socialtjänst kan risken uppstå
att uppföljning sker under en alltför kort tid för att barnets eller den unges situation kan tänkas vara
stabil.
Nämnden föreslår en formulering som innebär att barnets situation följs upp under sex månader efter
avslutad vård enligt LVU. Det bör också framgå att uppföljning under samma tidsperiod även avser
efter avslutad placering som under en avslutande tid genomförts i hemmet. Det bör tydligt anges i
föreskrifter eller handledning från lagstiftaren vilka kontakter som kan vara godtagbara för att
genomföra uppföljningen. Det bör tydligt framgå vad som skiljer en utredning för ansökan om vård
enligt LVU och en uppföljning efter vård enligt LVU.
Kommunstyrelsens förvaltnings kommentarer

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i promemorians förslag med följande tillägg.
Av promemorian framgår (sid. 101ff) att det är viktigt att socialnämnden hinner göra en ordentlig
uppföljning och bedöma om barnet situation är trygg och stabil. Det är angeläget att uppföljningen kan
påbörjas relativt snart efter det att skyldigheten inträder men att den inte ska pågå längre än vad som
bedöms nödvändigt. Vid en uppföljning får socialnämnden konsultera sakkunniga och i övrigt ta de
kontakter som behövs samt samtala med den unge utan vårdnadshavarens samtycke. Och det är
socialnämnden som avgör hur länge uppföljningen bör pågå i det enskilda fallet.
Socialtjänstens uppdrag är komplext. Tröskeln för föräldrar och andra att ha kontakter med
socialtjänsten kan i många fall vara hög. När en frivillig, men när särskilt tvingande vård har upphört
torde svårigheterna till uppföljning av barnets situation i många fall vara avsevärda eftersom
incitament för kontakterna med socialtjänsten i många fall därefter helt saknas. Det kan gälla såväl
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barnet som vårdnadshavare eller förälder. De befarade svårigheterna med uppföljning riskerar att den
övergår i en utredning i stället. Det är ett gränsdragningsproblem.
Socialstyrelsen bör få i uppdrag att ge stöd och vägledning om vilka åtgärder socialnämnden måste
vidta för att uppföljningen ska anses ha varit tillräcklig så att den sedan kan avslutas.
Kapitel 12.6 Drogtester (14 b §, 41 § LVU)
I promemorian görs bedömningen att det finns ett behov av att kunna ge socialnämnden befogenhet att
besluta att förälder eller vårdnadshavare ska lämna drogtest inför ett umgänge (14 b §) eller inför
prövning om vård enligt LVU ska upphöra (41 §). Sådan befogenhet ska inte ges efter tvångsvårdens
upphörande.
Socialnämnden föreslås få befogenhet att besluta om vårdnadshavare och föräldrar ska lämna prov för
kontroll av drogpåverkan. Socialnämnden inte får fatta ett beslut att en vårdnadshavare eller förälder
ska lämna drogtest om det inte står i rimlig proportion till syftet med åtgärden och om mindre åtgärder
är tillräckliga. Socialnämnden bör därför i varje enskilt fall göra en proportionalitets- och
behovsbedömning. Proportionalitets- och behovsprinciperna är två självständiga principer, som gäller
och ska prövas oberoende av varandra. Dessa båda principer ska, var för sig, prövas vid beslut om
drogtest och vid beslut om vilken typ av test som ska genomföras. Hur denna proportionalitets- och
behovsprövning närmare ska ske kan inte uttryckas exakt. Prövningen ankommer på socialnämnden.
Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Nämnden ställer sig positiv till förslaget.
Sammantaget måste författningstext, föreskrifter och vägledande skrifter från lagstiftaren vara
konkreta och tydliga med hur socialtjänsten ska förhålla sig till en eventuell vägran till provtagning.
Det måste finnas uttalat om det ska anses vara att likställa med ett positivt prov och om det i sig kan
utgöra ett hållbart rekvisit för att inte medge umgänge eller inte upphöra med vården enligt LVU.
Som anges i Ds 2021:7 så ligger det i sakens natur att provtagning kommer att behöva krävas i nära
anslutning till ett begärt eller önskat umgängestillfälle. Vid ett överklagande av ett beslut om
provtagning kommer det att behandlas först efter det tänkta umgängestillfället. Det skulle kunna
innebära att ett umgängestillfälle inte blir av men där ett avgörande av det överklagade beslutet i
domstol senare anger att ett annat beslut borde ha fattats.
Sammanfattningsvis vill kommunen peka på vikten av juridisk tydlighet gällande hur drogtester ska
hanteras och bedömas vid olika tänkbara utfall.
Kommunstyrelsens förvaltnings kommentarer

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i promemorians förslag.
Kommunstyrelsens förvaltning delar inte nämnden för Individ & Familjeomsorgs uppfattning att
lagtexten måste ha en högre detaljeringsgrad men har förståelse för om det finns oro över
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tillämpningen av den föreslagna bestämmelsen. Drogtester får anses vara ett stort ingrepp i den
enskildes privatliv och integritet och nämndens beslut kan granskas och bedömas av domstol efter
överklagande.
HFD har fastslagit att socialnämnden har ett långtgående ansvar för den utredning som ska ligga till
grund för ett beslut om upphörande av vård enligt LVU (HFD 2014 ref. 50). Tyngdpunkten ska ligga
på aktuella förhållanden och att klarlägga om brister kvarstår och hur dessa i så fall förhåller sig till
den barnets behov.
De två JO-avgörandena beträffande drogtester har gett vägledning, såtillvida att drogtest eller vägrat
drogtest inte kan vara det enda underlaget. Drogtest är en del av underlaget för socialnämndens
samlade bedömning och beslut om barns behov av vård och hur umgänget ska utformas. Drogtest är ett
instrument som socialnämnden har för att få information om åt vilket håll missbruket går, det vill säga
minskar eller ökar. Om en förälder eller vårdnadshavare vägrar drogtest i dag och socialnämnden anser
att ett sådant test är nödvändigt, kan konsekvensen, enligt promemorian, bli att barnets kontakt med
föräldrarna begränsas (sid.118). Majoriteten av de 68 kommuner som svarat på frågor (sid. 130 ff) har
svarat att umgänget ställs in eller att inget oövervakat umgänge kan ske vid positivt drogtest. Det har
således varit socialnämnden som i varje enskilt fall har tagit ställning till vad ett positivt eller uteblivet
test ska leda till.
När det gäller tillämpningen, effekterna eller konsekvenserna av ett beslut om drogtester, se särskilt
sid. 121 ff och sid 126 - 129.
Kommunstyrelsens förvaltning sammanfattande bedömning är dock att hur socialnämnden och dess
professioner som ska värdera och bedöma provsvar och uteblivna provsvar måste sammanfattningsvis
avgöras utifrån samtliga omständigheter i de enskilda fallet (sid. 131), oavsett om det handlar om
umgänge eller avslut av vård samt att möjligheten till drogtest är ett kraftfullt verktyg för
socialnämnden vid överväganden och beslut om umgänge eller upphörande, till barnets bästa.
När det gäller överklagande av ett beslut om drogtest sägs i promemorian att överklagandet kommer
att prövas efter det att provtagningen redan är genomförd eller tänkt att vara genomförd. Den berörda
vårdnadshavaren eller föräldern bedöms ändå ha ett berättigat intresse att få sin sak prövad. En
prövning torde dessutom bidra till att tydliggöra kriterierna för åtgärderna. Med begreppet berättigat
intresse, får förstås att en intresseavvägning bör göras av domstolen, i detta fall om provtagning för
droger var nödvändigt och proportionerligt i förhållande till barnets behov av vård eller skydd.
Begreppet berättigat intresse är ett EU-rättsligt begrepp och en laglig grund som vinner insteg i den
svenska rättsbildningen.
3.
Sammanfattning och förslag
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i utredningens bedömningar och förslag. Att en gång och
för alla generellt fastslå vad som är barnets bästa är i det närmaste omöjligt.
Kommunstyrelsens förvaltning anser de bakomliggande orsakerna till att vårdnadöverflyttningar sker
relativt sällan ska utredas och adresseras samt att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att ge stöd om
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innehållet i uppföljningen efter avslutad vård. Förvaltningen instämmer vidare i förslaget att
socialnämnden ska få besluta om drogtester för vårdnadshavare och föräldrar.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att inskränkningarna i den kommunala självstyrelsen är
motiverade, nödvändiga och proportionerliga med bibehållande av handlingsutrymmet för
professionen inom socialtjänstens områden. Komplexiteten i socialtjänstens uppdrag och EU- och
Europarättens påverkan på rättsutvecklingen kräver ytterligare vägledning och kunskapsstöd i vissa
frågor, men inte nödvändigtvis i författningsform, för att inte ytterligare inskränka den kommunala
självstyrelsen.
4.
Avslutande kommentarer
Flera av förslagen i promemorian innebär en mer precis reglering av socialtjänstens verksamhet. En
högre detaljeringsgrad har bedömts nödvändig utifrån det övergripande intresset att stödja och skydda
barn. Av promemorian framgår att flera av förslagen bedöms göra en inskränkning i den kommunala
självstyrelsen men bedöms också utgöra proportionerliga ingrepp i den kommunala självstyrelsen, och
bedöms inte kunna uppnås med mindre ingripande åtgärder.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg efterfrågar dock ytterligare detaljeringsgrad av socialtjänstens
verksamhet med vägledning och förtydliganden i föreskrifter eller på annat sätt, alltså hur-frågor.
Hur-frågor är i regel sådana frågor som hanteras av professionen. Svaren bygger på kunskap om
lagstiftningen, erfarenhet av arbetet och rättspraxis kopplade till analys- och slutledningsförmåga hos
professionen. Mer statlig styrning och ett förhållningssätt med
krav på hög detaljeringsgrad i hur-frågorna på lokal nivå
motverkar tillitsfilosofins idéer, som syftar till att ge professionen
ett ökat handlingsutrymme, för att bland annat klara
välfärdsutmaningen. Tillsammans med efterfrågad vägledning från
staten initialt, måste även utrymme ges lokalt för ett förändrat
arbetssätt, enligt illustrationen till vänster.
Figur 1 Ur Kungsbacka kommuns remissvar avseende SOU 2018:47 Med tillit växer
handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn
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Yttrande Socialdepartementets promemoria: Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
(Ds 2021:7)
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens bedömningar och förslag. Att en gång och för alla
generellt fastslå vad som är barnets bästa är i det närmaste omöjligt.
Kungsbacka kommun anser de bakomliggande orsakerna till att vårdnadöverflyttningar sker relativt
sällan ska utredas och adresseras samt att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att ge stöd om innehållet i
uppföljningen efter avslutad vård. Kungsbacka kommun instämmer i förslaget att socialnämnden ska
få besluta om drogtester för vårdnadshavare och föräldrar.
Kungsbacka kommun anser i övrigt att inskränkningarna i den kommunala självstyrelsen är
motiverade, nödvändiga och proportionerliga med bibehållande av handlingsutrymmet för
professionen inom socialtjänstens områden.
Kommunens inställning i detalj
Kap. 9.2.1 Barnets bästa i samband med upphörande av vård
Kungsbacka kommun instämmer i promemorians bedömning.
Principen om barnets bästa tillämpas inom flera rättsområden, inte enbart socialtjänstens. Det kan
innebära en utmaning, inte minst om en myndighet utifrån sin lagstiftning anser sig ha
tolkningsföreträde framför andra myndigheter i ett ärende. Lösningen kan inte vara en enda
allmängiltig tolkning av principen. Det måste göras en samlad bedömning av alla aspekter om vad som
är bäst ett barn i en given situation, vilket kräver att myndigheterna samverkar.
Kapitel 10.1 Särskilt övervägande efter placering i två år – överflyttning av vårdnad
Kungsbacka kommun instämmer i promemorians förslag med följande tillägg.
För att bestämmelsen om vårdnadsöverflyttning ska få avsedd effekt behöver bakomliggande orsaker
till att det så sällan sker utredas och därefter adresseras. En orsak kan vara att familjehemmet inte vill
ta över vårdnaden av olika skäl. Ett sådant skäl kan vara att familjen inte vill ha ett för långt åtagande,
ett annat att familjen inte vill bli involverad i konflikter med barnets föräldrar eller i rättsprocesser med
dem. Ett tredje skäl kan vara bristande stöd från socialtjänsten efter det att vårdnaden överflyttats och
ett fjärde den ekonomiska kompensation som familjehemmet får. Det får inte glömmas bort att
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samhället förlitar sig på frivilliga uppdragstagare, såsom familjehem för att tillgodose behoven hos de
mest utsatta grupperna i samhället. Det är en billig lösning för samhället som behöver ses över.
Kapitel 11.1 Uppföljning efter avslutad LVU-vård
Kungsbacka kommun instämmer i promemorians förslag med följande tillägg.
Socialtjänstens uppdrag är komplext. Tröskeln för föräldrar och andra att ha kontakter med
socialtjänsten kan i många fall vara hög. När en frivillig, men när särskilt tvingande vård har upphört
torde svårigheterna till uppföljning av barnets situation i många fall vara avsevärda eftersom
incitament för kontakterna med socialtjänsten i många fall därefter helt saknas. Det kan gälla såväl
barnet som vårdnadshavare eller förälder. De befarade svårigheterna med uppföljning riskerar att den
övergår i en utredning i stället. Det är ett gränsdragningsproblem.
Socialstyrelsen bör få i uppdrag att ge stöd och vägledning om vilka åtgärder socialnämnden måste
vidta för att uppföljningen ska anses ha varit tillräcklig så att den sedan kan avslutas.
Kapitel 12.6 Drogtester
Kungsbacka kommun instämmer i promemorians förslag.
Möjligheten till drogtest är ett kraftfullt verktyg för socialnämnden vid överväganden och beslut om
umgänge eller upphörande, till barnets bästa.
Kapitel 14.4 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen
Kungsbacka kommun instämmer i promemorians förslag.
Statlig styrning och ett förhållningssätt med krav på hög detaljeringsgrad i hur-frågorna på lokal nivå
motverkar tillitsfilosofins idéer, som syftar till att ge professionen ett ökat handlingsutrymme, för att
bland annat klara välfärdsutmaningen.
Kungsbacka kommun anser att inskränkningarna i den kommunala självstyrelsen är motiverade,
nödvändiga och proportionerliga med bibehållande av handlingsutrymmet för professionen inom
socialtjänstens områden. Komplexiteten i socialtjänstens uppdrag och EU- och Europarättens påverkan
på rättsutvecklingen kräver ytterligare vägledning och kunskapsstöd i vissa frågor, men inte
nödvändigtvis i författningsform, för att inte ytterligare inskränka den kommunala självstyrelsen.
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Beslut
Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar yttrande, daterat 22 april 2021, och översänder det som
sitt svar till kommunstyrelsen.
Upplysning
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Individ & Familjeomsorgs delegeringsförteckning:
punkt 5.1.1, 2021-02-18, § 6.
Sammanfattning av ärendet
Remissen anger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen och materialet i aktuell promemoria.
Remissinstanserna ska särskilt uppmärksamma och ta ställning till förslag, avvägningar och
bedömningar i promemorians kapitel 9.2.1, kapitel 11.1 och kapitel 12. Promemorians förslag till
ändringar och tillägg i lagstiftningen syftar, enligt lagstiftaren, till att stärka principen om barnets bästa
och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen (SoL).
Beslutsunderlag
Remittering missiv av författningsförslag i promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör,
2021-03-11.
Ds 2021:7 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör, 2021-02-25.
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Yttrande över socialdepartementets remiss: Barnets bästa när vård enligt
LVU upphör, Ds 2021:7
Sammanfattande inställning

Kungsbacka kommun ställer sig huvudsakligen positiv till föreslagna ändringar i lag (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, för att stärka barnets rätt och möjligheter till
långsiktig och god omvårdnad. Kommunen inser de angivna svårigheterna med ett införande av
barnets bästa som ett självständigt rekvisit i LVU. Kommunen bedömer att de föreslagna
ändringarna gällande möjligheterna till flyttningsförbud och vårdnadsöverflyttning, att varaktiga
förändringar ska bedömas föreligga för vårdens upphörande samt en längre uppföljningstid efter
avslutad vård till viss del kan motverka brister som idag föreligger i lagstiftningen.
Kommunens frågeställningar rör främst de föreslagna ändringar som omfattar möjlighet till
tvingande åtgärder vid frivilliga insatser i form av placering enligt socialtjänstlagen, SoL.
Nämndens ställningstagande i detalj
9.2.1 Ett självständigt rekvisit om barnets bästa bör inte införas vid bedömning av om
vård enligt LVU ska upphöra
Barnets bästa som eget rekvisit

Kungsbacka kommuns grundläggande inställning till förstärkningar av barnets bästa och
barnperspektivet i lagstiftningen i enlighet med Lag (2018:1197) om Förenta nationernas
konvention om barnets rättigheter, är positiv. Kommunen kan ha förståelse för den
problematisering som görs i promemorian Ds 2021:7 kring barnets bästa som ett självständigt
rekvisit vid bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra. Kommunen anser dock att
formuleringar kring barnets bästa kan behöva stärkas och tydligare implementeras i LVU och
Socialtjänstlagen, SoL.
Inför ett beslut om omhändertagande enligt LVU har en bedömning gjorts om lagens rekvisit
föreligger och om det är till barnets bästa att ett beslut enligt LVU fattas. En förutsättning för
beslutet om omhändertagande är att det är till barnets bästa. Likväl som rekvisiten som ligger till
grund för bedömningen av brister i barnets hemmiljö (fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt
utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande) löpande ska bedömas vid prövning
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eller övervägande om vårdens fortgående kan det anses rimligt att även barnets bästa prövas i
sammanhanget. En sådan implementerad och återkommande prövning vore i enlighet med Lag
(2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.
Flyttningsförbud, 13 b § LVU

Kungsbacka kommun ställer sig positiv till förslaget att det vid övervägande eller prövning av
fortsatt vård enligt LVU ska ingå att överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud.
Vårdnadsöverflyttning, 13 c § LVU

Vad gäller möjligheten att ansöka om vårdnadsöverflyttning vill Kungsbacka kommun lyfta att det
är en möjlighet med ojämna förutsättningar. Då det råder viss otydlighet gällande när en ansökan
om vårdnadsöverflyttning ska eller bör göras, vilka kriterier som då ska vara uppfyllda samt då
familjehemmens förutsättningar som vårdnadshavare är högst olika är det idag andra
omständigheter än föreskrivna och generaliserade, som avgör om en ansökan om
vårdnadsöverflyttning görs, eller vanligtvis, inte görs.
Möjligheten att ansöka om vårdnadsöverflyttning finns i lagstiftningen redan idag. Det
framkommer i Ds 2021:7 att det är en underutnyttjad möjlighet för socialtjänsten att ansöka om
vårdnadsöverflyttning i fall när det vore rimligt. För att öka andelen vårdnadsöverflyttningar bör
omständigheterna för när en sådan ansökan ska göras bli tydliga liksom hur familjehemmen som
vårdnadshavare ska stärkas och kunna motiveras till att bli vårdnadshavare när det vore en lämplig
lösning.
Kungsbacka kommun vill påtala att två års familjehemsplacering kan vara en kort tid när det
kommer till vårdnadsöverflyttning, även om det är lång tid i ett litet barns liv. Denna tid kan helt
behöva användas av socialtjänsten för att stabilisera barnets tillvaro i familjehemmet, ge
omfattande stöd åt familjehemmet i sitt uppdrag och ge föräldrarna eller vårdnadshavarna stöd i
arbetet med att komma till rätta med de svårigheter som ligger till grund för beslutet om
omhändertagande.
Det finns familjehem som inte vill överta vårdnaden av det placerade barnet. Skälen till det kan
vara flera men för en del familjehem kan det vara svårt att stå själva med eventuella konflikter i
förhållande till föräldrarna. Vid en vårdnadsöverflyttning avslutas socialtjänstens kontakt med
barnet och föräldrarna. Familjehemmet, i egenskap av vårdnadshavare, har möjlighet till fortsatt
stöd av socialtjänsten för råd och stöd samt ekonomisk ersättning.
Ett beslut om vårdnadsöverflyttning är möjligt att överklaga och i en eventuell tvist ställs
familjehemmet mot föräldrarna. För ett familjehem kan det vara svårt att tänka sig att försätta sig i
en sådan konfliktsituation. Det kan även gälla rättsliga tvister om umgänge och boende där
föräldern stämmer familjehemmet, då i egenskap av vårdnadshavare. Sådana omständigheter kan
vara anledning till att ansökningar i domstol om vårdnadsöverflyttning sällan görs.
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En faktor vid bedömning av om en vårdnadsöverflyttning är lämplig är barnets ålder. För ett barn i
tonåren kan vårdnadsöverflyttning vara mindre relevant men det kan ändå vara till barnets bästa att
bo kvar i familjehemmet, trots att rekvisiten som utgör skälen för omhändertagandet, exempelvis
drogmissbruk hos föräldern, är undanröjt. Barnet kan vara rotat och tryggt i familjehemmet och
uppleva det som sitt fasta hem. Ur perspektivet barnets bästa kan det vara att få bo kvar även om
vårdnadsöverflyttning inte är aktuellt. Där kan då ett flyttningsförbud vara mest lämpligt.
Fortfarande efter två år kan det vara kritiskt att göra en säker bedömning av om en
vårdnadsöverflyttning är det mest lämpliga för barnet och om familjehemmet är det bästa i ett
långsiktigt uppväxtperspektiv.
Det är rimligt att frågan om vårdnadsöverflyttning aktualiseras efter två år men kommunen vill
belysa hur kort tid det kan vara i sammanhanget och att förutsättningarna måste stärkas och göras
tydliga av lagstiftaren.
Varaktiga förändringar för vårdens upphörande, 21 § LVU

Kungsbacka kommun ställer sig positiv till att det i lag formuleras att det som föranledde vården
enligt LVU ska ha förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt för att vården ska upphöra.
Det är en kraftfull och viktig formulering att nämnden inte får besluta om vårdens upphörande
förrän omständigheterna som föranledde den förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.
Det är dock av betydelse att det görs tydligt att förändringen ska vara positiv ur barnets perspektiv.
I föreskrifter eller annan vägledning från lagstiftaren bör tydliggöras vad som avses med ”varaktigt
och genomgripande sätt”, vad det innebär och hur det kan och bör bedömas.
Flyttningsförbud och vårdnadsöverflyttning, 6 kap 8a § och 8b § SoL

Gällande förslaget om övervägande av flyttningsförbud vid placering enligt SoL uppstår en del
frågetecken. Det är inte en självklarhet att kombinera en placering i form av bistånd som utgår från
förälderns frivillighet och egen bedömning med ett domstolsbeslut om flyttningsförbud. Här
efterfrågas mycket tydliga förarbeten och vägledning från lagstiftaren för rättssäker hantering.
Frågan är också när och under vilka förutsättningar som ett flyttningsförbud vid en placering enligt
SoL kan eller ska komma på fråga och inte ett omhändertagande enligt LVU, om tvångsåtgärder
övervägs. Här ställs höga krav på tydlighet i vägledningen från lagstiftaren då det rör en frivillig
insats som leder till ansökan om tvingande åtgärder från nämndens sida.
Kommunen ställer sig positiv till föreslagen ändring om övervägande av vårdnadsöverflyttning
efter två års placering.
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11.1 En skyldighet för socialnämnden att följa upp den unges situation efter avslutad
LVU-vård bör införas
Uppföljning av vården, 21b § och 21c § LVU

Kungsbacka kommun ställer sig positiv till förslaget om att ge socialtjänsten en skyldighet, i
praktiken en reell möjlighet, att följa upp barnets eller den unges situation efter att vård enligt
LVU har upphört. En konkret tidsrymd för när uppföljning av barnets eller den unges situation ska
göras, det vill säga kortast såväl som längst tid, hade dock varit rimligare än en tidsgräns för hur
länge ärendet som längst får följas upp. I en tidspressad socialtjänst kan risken uppstå att
uppföljning sker under en alltför kort tid för att barnets eller den unges situation kan tänkas vara
stabil. Kommunen föreslår en formulering som innebär att barnets situation följs upp under sex
månader efter avslutad vård enligt LVU. Det bör också framgå att uppföljning under samma
tidsperiod även avser efter avslutad placering som under en avslutande tid genomförts i hemmet.
Det bör tydligt anges i föreskrifter eller handledning från lagstiftaren vilka kontakter som kan vara
godtagbara för att genomföra uppföljningen. Det bör tydligt framgå vad som skiljer en utredning
för ansökan om vård enligt LVU och en uppföljning efter vård enligt LVU.
Uppföljning av vården, 11 kap 4b § SoL

Kungsbacka kommun ställer sig positiv till att barnets behov sätts i första rummet gällande
uppföljning även efter en placering enligt SoL. Som ovan angetts gällande flyttningsförbud och
vårdnadsöverflyttning ställer det dock höga krav på juridisk och pedagogisk tydlighet då frivilliga
och tvingande insatser tangerar varandra.
12. Drogtester
Drogtester, 14b § och 41 § LVU

Kungsbacka kommun ställer sig positiv till att socialnämnden ska ha möjlighet att besluta om
provtagning av föräldrar eller vårdnadshavare så som anges i lagförslagets 14 b §. Det är dock av
största vikt att det är tydligt klargjort vad innebörden av detta kan innebära beroende på utfallet av
ett sådant beslut och ett sådant test. Det är positivt att föra in en lagstadgad möjlighet att konkret
kräva av förälder eller vårdnadshavare att genom provtagning visa drogfrihet. Provsvaret kan
utgöra en del av underlaget för en bedömning av om kriteriet drogmissbruk fortfarande föreligger,
i fall då det utgör grund för omhändertagandet, eller då det under pågående placering har
framkommit att drogmissbruk hos förälder eller föräldrar föreligger. Sammantaget måste
författningstext, föreskrifter och vägledande skrifter från lagstiftaren vara konkreta och tydliga
med hur socialtjänsten ska förhålla sig till en eventuell vägran till provtagning. Det måste finnas
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uttalat om det ska anses vara att likställa med ett positivt prov och om det i sig kan utgöra ett
hållbart rekvisit för att inte medge umgänge eller inte upphöra med vården enligt LVU. Som anges
i Ds 2021:7 så ligger det i sakens natur att provtagning kommer att behöva krävas i nära anslutning
till ett begärt eller önskat umgängestillfälle. Vid ett överklagande av ett beslut om provtagning
kommer det att behandlas först efter det tänkta umgängestillfället. Det skulle kunna innebära att ett
umgängestillfälle inte blir av men där ett avgörande av det överklagade beslutet i domstol senare
anger att ett annat beslut borde ha fattats. Sammanfattningsvis vill kommunen peka på vikten av
juridisk tydlighet gällande hur drogtester ska hanteras och bedömas vid olika tänkbara utfall.
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kommunstyrelsens sammanträde den 24 november 2020 med ledamöter närvarande på distans genom
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YTTRANDE
Kommunstyrelsen/Nämnden för Service
Datum

Till

2021-05-10

Karmmarrätten i Göteborg, avdelning 1

Diarienummer

Ert diarienummer

KS 2020-01130/SE 2020-00336

Mål nr 21-21
Mål nr 7795-20

Yttrande i mål Bosse Ragnelid angående rätt att ta del av allmän handling
Kommunstyrelsen i Kungsbacka, nedan kommunstyrelsen, och nämnden för Service, nedan Service,
har fått tillfälle att yttra sig över komplettering till överklagandena. Likalydande yttrande lämnas från
kommunstyrelsen och Service, eftersom målen handläggs gemensamt.
Allmänt
Huvudfrågan i dessa mål är enligt kommunstyrelsens bedömning om det som i överklagandet kallas
logg för närvaro och logg för chatt i Teams, är handlingar och i så fall allmänna sådana. Är det
handlingar som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt?
Är handlingarna i så fall allmänna, antingen hos kommunstyrelsen eller hos Service?
En bärande tanke bakom offentlighetsprincipen är att allmänheten ska ha tillgång till handlingar i
samma utsträckning som informationen i dessa är tillgängliga för myndigheten. En av begränsningarna
som finns består i att det gäller sammanställningar som är möjliga för myndigheten att ta fram med
rutinbetonade åtgärder. Det har därför inte ansetts motverka offentlighetsprincipen att undanta
upptagningar som en myndighet endast tar teknisk befattning med, eftersom sådana upptagningar inte
kan anses utgöra en del av myndighetens informationstillgångar1.
När det gäller Teams är det viktigt att notera att Teams inte är en egen fristående mjukvara. Teams kan
närmast beskrivas som ett fönster där användaren kan ta del av olika uppgifter från bakomliggande
system som sammanställs på datorskärmen genom applikationen Teams. Applikationen Teams
möjliggör för användarna att arbeta i olika team och med olika interna planeringsverktyg som blir
läsbara i Teams, till exempel Planner, samarbetsrum, SharePoint med flera.
Därutöver finns möjlighet att i Teams genomföra digitala möten, inklusive så kallad chattfunktion. Det
är den enskilde deltagaren i mötet som kan ta del av uppgifterna på den egna datorskärmen genom den
bild som är läsbar på skärmen. Denna bild är dock inte tillgänglig för IT-organisationen, varken hos
den administrative systemförvaltaren hos kommunstyrelsen eller tekniska systemförvaltarna/ITteknikerna hos Service. Den enskilde användaren kan å andra sidan inte ta del av den osorterade rådata
som finns i de bakomliggande systemen, för vilka Service utför den tekniska driften.
Kommunstyrelsen och Service vill även peka på att dokumenthanteringsplaner är styrdokument som
hanterar allmänna handlingar. I de fall nämnden/myndigheten gör bedömningen att handlingar inte är
1
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allmänna, antingen beroende på att de ännu inte nått sin slutliga form eller att de inte alls är allmänna,
så finns sådan handling inte omnämnd i dokumenthanteringsplanen.
Kommunstyrelsen har i sin dokumenthanteringsplan KS 2020-06-23, § 1372, sidan 7, angivit att
närvarolista bevaras som en del av protokollet, bilaga 1.
Yttrande över kompletteringen till överklagandet
Nedan yttrande följer i huvudsak kompletteringsskriftens numrering.
Punkt 1
Huvudregeln för offentlighet och närvarorätt vid kommunstyrelse- och nämndssammanträden i
kommuner är att sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Undantag från detta får endast göras
om kommunfullmäktige medgett att sammanträden får vara helt offentliga eller att den eller de som
väckt ett medborgarförslag får närvara. Sammanträdena ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i
ärenden om myndighetsutövning eller om det förekommer uppgifter om sekretess3.
Det är således inte tillåtet för kommunmedlemmar eller annan allmänhet att delta i sammanträden med
kommunstyrelse eller nämnder, varken fysiska eller digitala, för att kontrollera närvaro eller utöva
annan kontroll av beslut som fattas. Vid slutna möten - som kommunstyrelsens - är
kommunmedlemmars möjlighet att få procedur- eller handläggningsfel prövade genom
laglighetsprövning framförallt kopplade till vad som kommer till uttryck i protokollet över
sammanträdet.
När det gäller själva kallelseförfarandet innehåller kallelsen möjlighet för ledamöter och ersättare att
närvara digitalt. Inbjudan görs genom att en Teamsinbjudan skickas.
Punkt 2
Det är riktigt att kommunstyrelsens sammanträde den 24 november 2020 har överklagats, men målet är
ännu inte avgjort. Beslut om att inte bevilja inhibition fattades den 4 december 2020, bilaga 2.
Punkt 3
Teams
Applikationen Teams som i IT-sammanhang ofta kallas teamsklienten, nedan Klienten, är ett program
där den som är deltagare i ett möte, en grupp eller en chatt har möjlighet att på dataskärmen genom
Klienten ta del av det som skrivs i chattfunktionen samt att se mötesdeltagares närvaro och frånvaro. I
viss begränsad utsträckning kan deltagarna i efterhand ta del av detta i Klienten, men uppgifterna är
inte kompletta. Nedan visar skärmurklipp från ett möte hur det ser ut på skärmen när deltagaren tar del
av detta i efterhand:

2
3

Dokumenthanteringsplan (kungsbacka.se)
Kommunallagen 6 kap 2 §
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Ovanstående är inte möjligt för någon annan än deltagarna i mötet att se i detta format och utseende
och då endast genom den egna Klienten på den egna datorskärmen.
Den som organiserar mötet kan ta fram en deltagarrapport i excelformat. Detta var dock inte en för
organisatören, som i detta fall var kommunsekreteraren, tydligt angiven funktion i Klienten vid
tidpunkten för sammanträdet. Nu finns möjlighet att klicka på Deltagarrapport, se ovan bild.
Nedan visar skärmurklipp från ovan möte hur denna rapport ser ut:

Kommunens systemförvaltare kan dock inte ta del av dessa uppgifter i ovan format, utan dessa
skärmbilder är endast tillgängliga för deltagare respektive organisatör. Det är med andra ord inte
möjligt för IT-personal att gå in i den enskilde mötesdeltagarens Klient och ta del av samma bild som
deltagaren.
Uppgifterna från Teamsmötena finns i kommunens IT-system genom att varje inloggning eller
utloggning respektive chattinlägg lagras i kommunens IT-system i form av filer för varje händelse.
Filerna är så kallad rådata och lagras osorterat. För att kommunens tekniska systemförvaltare ska
kunna sortera dem på det sätt som krävs för en handling ska vara möjlig att ta del av genom ett tekniskt
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hjälpmedel, så måste ett antal åtgärder utföras genom att systemförvaltaren ”ställer frågor” till
systemet. En sådan förfrågan är dock inte något som efterfrågas av kommunstyrelsen och är inte en
uppgift för Service.
För chattfunktionen har filerna formatet .msg eller .eml. Även e-post lagras i detta filformat, men det
är inte korrekt som kommunstyrelsen angav i sitt avslagsbeslut att filerna är e-postmeddelanden eller
att de skulle finnas i en e-postlogg. Den enskilde användaren kan inte ta del av dessa filer i sin
mejlbox. Även dessa filer lagras osorterat i kommunens datasystem.
Allmän handling hos kommunstyrelsen?
Det är oklart för kommunstyrelsen vad klaganden avser med att hur ledamöterna använder Teams kan
nyttjas av anställda vid kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen vill understryka, se ovan om hur Teams fungerar, att endast de tjänstemän hos
kommunstyrelsen som deltar i sammanträdet som stöd – kommundirektör och kommunsekreterare –
har samma tillgång till sammanträdet med inloggning och chattfunktion som ledamöterna i
kommunstyrelsen har.
Inloggning och chattfunktion har för dessa tjänstemän samma syfte som anteckningar som förs vid
fysiska sammanträden, det vill säga som underlag för att upprätta protokollet och för att lämna
underlag till ordföranden som ansvarar för innehållet i det slutliga protokollet.
En deltagare i kommunstyrelsens möte skulle i efterhand på sin skärm kunna visa upp chattfunktionen,
se ovan, och det är då också möjligt att ta en skärmdump på det som då visas. Kommunstyrelsen har
dock inte någon annan användning för uppgifterna annat än som underlag för protokoll (jämför
anteckningar som förs under fysiska möten). Det har visserligen tillkommit hos kommunstyrelsen och
tillhör ett ärende, men det sker endast för ärendets föredragning och det finns ingen sakuppgift som
tillförts. Det tas inte heller om hand för arkivering.
Det framgår vidare av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan, bilaga 1, att närvarolista sparas
genom det upprättade protokollet.
De efterfrågade loggarna kan inte heller jämföras med att få fram en e-postlogg, som enkelt görs
genom det programmet och tar cirka fem minuter. Den typen av handlingar efterfrågas och lämnas ut
ganska frekvent hos kommunstyrelsens förvaltning, till exempel för kommunalrådens e-postloggar.
Även om det finns en handling, så är den inte allmän utan är att se som anteckning som fått sin slutliga
utformning genom protokollet från kommunstyrelsens sammanträde.
Kommunstyrelsen vidhåller sin inställning enligt beslutet4.
Allmän handling hos Service?
De tekniska systemförvaltarna är IT-tekniker hos Service med särskild behörighet som inte andra ITtekniker hos Service har. Det är endast fyra personer hos Service som har denna särskilda behörighet,
vilken dock endast ger tillgång till rådata i de bakomliggande systemen för Teams. Behörigheten ger
4

2 kap 10 § första stycket och 2 kap 12 § Tryckfrihetsförordningen, TF
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som ovan angetts inte tillgång till uppgifter på det sammanställda sätt som visas för mötesdeltagare
genom Klienten.
Det skulle ta 4-6 timmar med avancerade åtgärder för att sammanställa rådata för närvaro och chatt, så
de blir möjliga att ta del av med tekniska hjälpmedel. En sådan framställan går utöver rutinbetonade
åtgärder som en myndighet är skyldig att vidta för att tillgodose kraven på offentlighet 5. Uppgifterna
kan inte anses vara tillgängliga på sådant sätt att de utgör en allmän handling som är förvarad.
Service vidhåller att uppgifterna om närvaro och chattkonversation tillhör kommunstyrelsen och
endast hanteras av Service som ett led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring. Det innebär att
eventuella handlingar från kommunstyrelsen som förvaras hos Service, inte anses vara allmänna
handlingar hos Service6.
Även om förvaltningsrätten skulle finna att Service hanterar uppgifter i kommunens olika IT-system
självständigt, så finns det inte någon upptagning hos Service som är tillgänglig för Service eller dess
personal med tekniskt hjälpmedel7, se stycke 2 denna rubrik. Service personal har därmed inte heller
tillgång till uppgifterna i läsbart skick, till skillnad från det som synes vara fallet i kammarrätten i
Göteborgs mål nr 1199-19.
Punkt 4
Beträffande bilaga 1/aktbilaga 13 så visar denna handling inte, och det är inte heller en korrekt
information, att uppgifter i Teams förs löpande i en databas som är möjlig att ta del av genom
Klienten. Se uppgiften i kolumnen under ”Visible to Clients”, som anger ”No” för Teams. Det betyder
att konversationshistoriken över gruppens chattar inte är tillgänglig för användaren av Teams.
Klagandens påstående under denna punkt gäller endast för Skype, som är ett system som kommunen
inte använder.
Punkt 5
Bilaga 2/aktbilaga 14 är nedladdad från internet och är numera inte tillgänglig på internet. Sidan
riktade sig till administratörer, inte till en enskild användare av Teams. De åtgärder som beskrivs är
inte sådana att en sammanställning kan göras av en administratör med rutinbetonade åtgärder, se det
som anförs ovan under punkt 3.
Bilaga 3/aktbilaga 15 är en blogg som synes härröra från en utvecklare av så kallade plug-inprogram
för Microsoftmiljö. Det är dock inte en Microsoftprodukt utan den har utvecklats av tredje part.
Kommunen använder inte detta program och kan därmed inte heller få fram en sådan sammanställning
som klaganden anger.

5

2 kap 7 § andra stycket TF
2 kap 13 § TF
7 2 kap 6 § första stycket TF
6
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Bilaga 4/aktbilaga 16 är motsvarande sida på svenska som bilaga 8/aktbilaga 20 är på engelska. Det
hänvisas till det som sägs ovan under punkt 2 om användarens möjlighet att ta del av uppgifter genom
Klienten.
Punkt 7 (punkt 6 i klagandens komplettering innehåller ingen text)
Funktionen Konversationshistorik finns inte i kommunens Outlookprogram på det sätt framförs av
klaganden, så det är inte möjligt för kommunen att på detta sätt få fram en handling som visar
chattkonversationen. Det är en funktion som finns i Skype och inte i Teams. Se även det som anförs
under punkt 4 ovan. Nedan urklipp visar hur boxen Konversationshistorik ser ut i epostsystemet hos en
anställd och att några uppgifter inte finns i det epostsystem som används i Kungsbacka kommun.

Punkt 8
 Bilaga 5/aktbilaga 17 är inte relevant för nu aktuell fråga om utlämnande av loggar för närvaro
och för chattar.
Bilagan gäller information som primärt riktar sig till IT-tekniker, inte till slutanvändare, och
utgör Microsofts systeminformation för tekniker. Informationen på sidan gäller inte den
information som efterfrågas av klaganden, utan den gäller e-postloggar. Sidan gäller för
systemet Exchange server 2019, vilket är ett system som kommunen inte använder. I det
system kommunen använder, Exchange online, förekommer inte sådana kommandon för att få
fram e-postloggar.
 Bilaga 6/aktbilaga 18 är inte relevant för nu aktuell fråga om utlämnande av loggar för närvaro
och för chattar.
Sidan rör teknisk systemdokumentation i Teams för att skapa och ta bort team/grupper, skapa
kanaler och att ändra inställningar. Informationen gäller andra funktioner i Klienten än närvaro
och chatt. Se punkterna på mitt på sidan:
”





”

Team creation
Team deletion
Added channel
Changed setting
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 eSams8 PM 2021-01-26 1.09 Molngruppens redovisning – Teknik, produkter och
säkerhetslösningar10 har tagits fram av eSam som stöd för att skapa en grundläggande teknisk
förståelse och utgöra grund för bra dialoger mellan olika verksamhetsområden inom
medlemmarnas organisationer. Den kan läsas för att få en övergripande inblick i den tekniska
komplexiteten. Den ger dock inte alla svar på eventuella behov av utredning som en
organisation kan ställas inför, utan ska kunna fungera som en översiktlig guide. Den gör heller
inte anspråk på att vara heltäckande och kan förändras över tid.
Promemorian innehåller enligt kommunstyrelsens uppfattning inte information som visar att
det är möjligt att med rutinbetonade åtgärder sammanställa loggar för närvaro och för chattar.
Punkt 9
Kommunstyrelsen hänvisar det som anförs under rubriken Allmänt och punkt 3 angående att
närvarolista ska bevaras. Kommunstyrelsen bestrider att beslut inte har fattats och hänvisar till beslut
om dokumenthanteringsplanen beträffande närvarolista samt att någon gallring av denna inte ska ske.
Punkt 10
Kommunstyrelsen och Service har inte åberopat 2 kap 7 § TF som grund.
Punkt 11
Kommunstyrelsen och Service hänvisar till det som anförs ovan beträffande Teams och
bakomliggande filer, som endast finns osorterade i kommunens datasystem och inte kan sammanställas
genom rutinbetonade åtgärder.
Teams är, till skillnad från First Class-systemet som var aktuellt i RÅ 1988 ref. 44, inte en egen
fristående mjukvara. First Class-systemet i rättsfallet loggade och förtecknade varje avsänt eller
mottaget elektroniskt brev, vilket inte är fallet med Teams.
Punkt 12
Kommunstyrelsen och Service hänvisar till det som anförs ovan samt i de överklagade besluten. Punkt
6 och 7 i professor Seipels yttrande till regeringsrätten avser First Class-systemet och kan inte
tillämpas på samma sätt när det gäller Teams.

”eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 29 myndigheter och SKR. Våra medlemmar vill ta tillvara på
digitaliseringens möjligheter för att underlätta för privatpersoner och företag, och för att använda våra gemensamma resurser på ett
effektivt sätt.”
https://www.esamverka.se/om-esam/om-esam.html
9 Fotnot 6 och 7 i klagandens komplettering
8

10

https://www.esamverka.se/download/18.2592ea441774291f4c756db/1611825241932/PM%20Teknik%20och%20molntj%C3%A4nster
%201.0%202021.pdf
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Kommunstyrelsen och Service vill även påpeka att det inte finns behov, på samma sätt som för epost
som skickas till och från en myndighet, att sortera nu efterfrågade uppgifter i syfte att skapa en god
myndighetsstruktur11.
Det är kommunstyrelsens och Service uppfattning att det inte är möjligt för Service att med
rutinbetonade åtgärder utföra det som klaganden anger samt att uppgifter hos kommunstyrelsen om
loggar för närvaro och chatt är minnesanteckningar och interna meddelande inom kommunstyrelsen
som inte är allmänna handlingar.
Punkt 13
Kommunstyrelsen och Service hänvisar till det som anförs ovan och i de överklagade besluten
beträffande att det inte finns någon handling som rutinmässigt är åtkomlig. Kommunstyrelsen delar
med hänvisning till detta inte klagandens uppfattning att rättsfallet RÅ 1998 ref 44 ska tillämpas i nu
aktuella mål på det sätt som klaganden anför.
Punkt 14
Kommunstyrelsen och Service hänvisar till det som anförs ovan och i de överklagade besluten och
konstaterar att den av klaganden åberopade punkten 14 i professor Seipels yttrande till regeringsrätten i
RÅ 1998 ref 44 leder till denna slutsats när det gäller e-postloggar men till en annan slutsats när det
gäller Teams. Kommunstyrelsen och Service delar därmed inte klagandens uppfattning att rättsfallet
RÅ 1998 ref 44 ska tillämpas i nu aktuella mål på det sätt som klaganden anför.
Punkt 15
Kommunstyrelsen och Service hänvisar till det som anförs ovan och i de överklagade besluten. Det
finns inte några loggar som förs fortlöpande. Kommunstyrelsens och Service uppfattning är att det inte
finns någon allmän handling och att det därför inte ska beslutas om gallringsföreskrifter, utöver
kommunstyrelsens beslut att bevara närvarolistor genom protokollet från sammanträden.
Kungsbacka som ovan
Kommunstyrelsen, Kungsbacka kommun
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Namnförtydligande, titel

Namnförtydligande, titel

11

Se punkt 7 i professor Seipels yttrande till regeringsrätten i RÅ 1998 ref 44

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ledning av kommunal myndighet
Ledning
Kommunstyrelse och nämnd
Hantera nämndprocess
1.1.2.1

Kalla till
sammanträde
Kalla till
sammanträde

Kallelse

Diarium

Digitalt

2 år

Beslutsunderlag

Diarium

Digitalt

Se anmärkning

Hålla sammanträde
Hålla sammanträde
Hålla sammanträde
Besluta och
expediera
Besluta och
expediera
Besluta och
expediera

Närvarolista
Dagordning
Omröstningslista
Protokoll

Diarium
Diarium
Diarium
Diarium

Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt

Bevaras
2 år
Bevaras
Bevaras

Protokollsutdrag

Diarium

Digitalt

Bevaras

Anslagsbevis

Diarium

Digitalt

Bevaras

Beslutsunderlag hanteras enligt separat process för
ärendehantering. Huvudregel är att de registreras i
diarium.
Bevaras som en del av protokollet.
Bevaras som en del av protokollet.

Bevaras som ett övergripande
sammanträdesdokument i systemet.
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2020-12-04
Meddelat i Göteborg

Mål nr
15398-20

KLAGANDE
Stefan Jägnert, 19690428-5092
MOTPART
Kungsbacka kommun
ÖVERKLAGAT BESLUT
Kommunstyrelsens i Kungsbacka kommun digitala sammanträde
2020-11-24
SAKEN
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), förkortad KL;
fråga om inhibition
_______________
FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition.

Dok.Id 735575
Postadress
Box 53197
400 15 Göteborg

Besöksadress
Sten Sturegatan 14

Telefon
Telefax
031 - 732 70 00
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se
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måndag – fredag
08:00–16:00

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I GÖTEBORG

BESLUT

DET ÖVERKLAGADE BESLUTET
Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun höll den 24 november 2020 sammanträde.
YRKANDEN M.M.
Stefan Jägnert överklagar och begär inhibering av sammanträdet samt anför
bl.a. följande. Under sammanträdet försvann en del ledamöter och ersättare
från mötet under en viss tid. Åtta ledamöter syntes i bild när sammanträdet
startade samt KSO, vice KSO och sekreterare. Övriga ledamöter syns inte i
bild. Mötet genomfördes med ett flertal brister i närvaro och bildöverföring.
Det är en stor brist på säkerhet och avviker kraftigt från att kunna delta på
lika villkor för de deltagare som finns på länk.
Kommunen hemställer att förvaltningsrätten inte beslutar om inhibition och
anför bl.a. följande. Förutsättningar för inhibition föreligger inte. Fullmäktige har enligt 6 kap. 24 § kommunallagen möjlighet att införa rätt för
nämndledamöter att delta i sammanträde på distans. I kommunens reglemente för kommunstyrelsen och nämnder framgår också att kommunstyrelsen får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Ökad användning av distansdeltagande är en del i det arbete som kommuner är skyldiga
att göra för att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.
Sveriges kommuner och regioner utarbetade under våren råd om det praktiska tillvägagångssättet för att uppfylla lagkraven för digitala sammanträden. Enligt de råden framgår bl.a. att kraven på att samtliga deltagare ska
kunna delta på lika villkor inte innebär att distansdeltagande ledamöter hela
tiden ser alla andra ledamöter eller närvarande i realtid eftersom det typiskt
sett inte är fallet vid fysiskt deltagande vid ett sammanträde. Det finns vidare inte något lagkrav på att ljud- och bildöverföring sker med en kvalitet
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som uppfyller en viss teknisk standard. Det har inte heller under sammanträdet kommit fram uppgifter om några allvarligare problem med ljud- och bildöverföring.
SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
En förvaltningsdomstol får meddela interimistiska beslut, däribland inhibition av ett överklagat kommunalt beslut, om beslutet i annat fall gäller omedelbart (28 § förvaltningsprocesslagen [1971:291], förkortad FPL).
Av förarbetena till FPL framgår att syftet med bestämmelsen om inhibition
är att domstolen ska ha möjlighet att förhindra en verkställighet i fall då det
är av stor betydelse för klaganden att ett överklagat beslut inte verkställs innan saken slutligt prövats av domstolen. Detta kan gälla t.ex. när det skulle
vara svårt eller omöjligt att låta en verkställighet av det överklagade beslutet
återgå om beslutet senare upphävs.
En bedömning av om inhibition bör meddelas i ett mål rörande laglighetsprövning enligt KL får grundas på ett preliminärt ställningstagande till frågan om det överklagade beslutet är olagligt eller inte enligt de omständigheter som klaganden har åberopat. Inhibition bör komma i fråga endast om
starka skäl talar för att beslutet är olagligt och verkställighetsförbudet är ägnat att förhindra att ett allmänt eller enskilt intresse lider beaktansvärd skada
(jfr Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden RÅ 83 2:43 och
RÅ 1986 ref. 7).
Förvaltningsrätten anser att vad som hittills har kommit fram i målet inte utgör skäl att besluta om verkställighetsförbud. Stefan Jägnerts yrkande om
inhibition ska därför avslås.
Överklagandet kommer senare att prövas slutligt.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03)

Maria Jolfors Detert
Rådman
Föredragande i målet har varit föredragande juristen Lars Elfving.
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Bilaga 1

Hur man överklagar

FR-03

________________________________________________________________
Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Anvisningar för överklagande FR-03 – Överklagandetid 3 v - PT • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2020-05

Tiden räknas oftast från den dag som du fick
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller
om beslutet avkunnades vid en muntlig
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen
gav besked om datum för beslutet.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.
4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

För en part som företräder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
den dag domstolen meddelade beslutet.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.

Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut.
Vilken dag går tiden ut?
Sista dagen för överklagande är samma veckodag
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut
måndagen den 23 mars.
Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag.

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.

5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.
Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar domstolen överklagandet. Det
innebär att beslutet gäller.
Om överklagandet kommit in i tid, skickar
förvaltningsrätten överklagandet och alla
handlingar i målet vidare till kammarrätten.
Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även kammarrätten skicka brev
på detta sätt.

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att kammarrätten ska
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Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammarrätten tar domstolen först ställning till om
målet ska tas upp till prövning.
Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra
olika fall.
• Domstolen bedömer att det finns
anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt.
• Domstolen anser att det inte går att
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt
utan att ta upp målet.
• Domstolen behöver ta upp målet för att
ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
• Domstolen bedömer att det finns
synnerliga skäl att ta upp målet av någon
annan anledning.

Anvisningar för överklagande FR-03 – Överklagandetid 3 v - PT • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2020-05

Om du inte får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på
första sidan i beslutet.
Mer information finns på www.domstol.se.
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KAMMARRÄTTEN I
GÖTEBORG

UNDERRÄTTELSE
2021-04-01

Aktbilaga 22
Mål nr.
21-21

Avdelning 1

Anges vid kontakt med kammarrätten

Kommunstyrelsen i Kungsbacka
kommun

KS2020-01130

Bosse Ragnelid
angående rätt att ta del av allmän handling
_________________________________________________________________________
Ni får tillfälle att senast den 22 april 2021 komma in till domstolen med ett skriftligt
yttrande över bifogade handlingar.
Om ni inte yttrar er inom den angivna tiden kan målet ändå komma att avgöras.
Domstolen tar gärna emot handlingar via e-post. Det som skickas med e-post behöver inte
skickas på annat sätt. Kom ihåg att ange målnummer 21-21.

Agneta Andersson
Telefon 031-732 76 30
Bifogade handlingar: aktbilaga 12-21 (mål 21-21)

Dok.Id 548619
Postadress
Box 1531
401 50 Göteborg

Besöksadress
Stora Nygatan 21

Telefon
Telefax
031-732 74 00
E-post: kammarratten.goteborg@dom.se
www.kammarratten.goteborg.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

Kammarrätten i Göteborg
Målen 7795-20 och 21-21

Komplettering till överklaganden
Beslut:

Nämnden för Service i Kungsbacka kommuns beslut den 11 december
2020-01130.

Klagande:

Bosse Ragnelid, bosse.ragnelid@outlook.com

KAMMARRÄTTEN I
GÖTEBORG
Avdelning 3
INKOM: 2021-02-18
MÅLNR: 21-21
2020, dnr
KS 12
AKTBIL:

Min begäran
1. Önskar härmed inkomma, med komplettering av mina tidigare inlämnande överklaganden i
målen 7795-20, och 21-21 som denna skrift avser att utveckla närmare då överklagandet från
den 31 december 2020.
2. Jag begär i första hand att de efterfrågade handlingarna ska förklaras vara allmänna
handlingar enligt de grunder som jag anför nedan.
3. I andra hand att kammarrätten återförvisar målet/målen till beslutande myndighet för en
mer grundlig prövning i frågan om de efterfrågade handlingarna är att bedömas vara
allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen.
4. Grunderna som anförs nedan åberopas i båda målen samt bifogade handlingar.
Mina skäl för min begäran
1. Min begäran har sin grund i att jag som medborgare ska kunna kontrollera närvaron i syfte
att kunna utöva en diskussion om hur demokratin fungerar under den pågående
samhällsutmaningen som Covid-19 pandemin innebär för den kommunala demokratin. En
annan del är att kunna utöva demokratisk kontroll av de beslut och då särskilt frågan om det
politiska organet har varit beslutsmässigt under mötet i sin helhet och på vissa punkter.
2. Kommunen skriver i sitt avslagsbeslut är kravet enligt kommunallagen att en eller flera
ledamöter ska kunna vara med på distans är att ljud och bildöverföring i realtid kan upprättas
samt, att deltagandet kan ske på lika villkor. Just den frågan är i ifrågasatt av en
kommunmedlem som även är ledamot i kommunstyrelsen enligt ett mål om
laglighetsprövning vid Förvaltningsrätten i Göteborg, i mål nr 14307-20. Frågan om
distansdeltagande och den demokratiska rätten att kontrollera möten har även berörts i
Förvaltningsrätten i Luleås dom i målen nr 2620-20 och 2621-20 den 21 januari 2020
motsvarande fråga gällande kommunfullmäktige som har upphävt samtliga beslut vid två
sammanträdes dagar i kommunstyrelsen. Utifrån det är det viktigt ur demokratisk synpunkt
att närvaron kan kontrolleras då det kan påverka om mötet var beslutsfört enligt
kommunallagen.

3. Av avslagsbeslutet framhåller kommunen att uppgiften om hur ledamöterna använder
applikationen Teams registreras i den aktuella programvaran och kan uppfattas med tekniska
hjälpmedel och nyttjas av anställda vid kommunstyrelsen. Eftersom kommunens anställda
genom användande av applikationen Teams kan läsa de begärda uppgifterna och enligt deras
avslagsbeslut kan ta skärmdump på uppgifterna är det upptagningar och handlingar som kan
läsas med tekniska hjälpmedel som kommunen själva använder. En skärmdump uppfyller
kravet på att vara en handling enligt 2 kap. 3 § TF, se t.ex. kammarrätten i Stockholms dom
den 8 mars 2019, mål nr 9895-18.
Grunderna för att det ska ses som en allmän handling
4. Av bilaga 11, framgår att att teams och skype sparar textbaserad kommunikation och att
Teams gör det som individuella objekt, dvs utgör uppgifter som förs in i en databas
fortlöpande medans Skype

5. En chattkonversation som sker i teams mellan en grupp människor eller på ett möte sparas
och är enligt Microsoft som är tilltjänsteleverantören möjlig att söka fram genom den
aktuella applikationen.2 Det är också möjligt att i applikationen gå tillbaka till det möte under
fliken chatt och på nytt markera mötet och då ta del av den kommunikation som utbytes
mellan deltagarna i mötet på nytt.3 Det går även att klicka på den länk som kommunen har
skickat ut till deltagarna för mötet för att kunna ta del av chattkonversationen på nytt.4
6.
7. Ytterligare ett alternativ är att t.ex. tjänstemännen inom kommunstyrelsen som närvarade
under mötet går till sin epostbrevlåda i Outlook och väljer konversationshistorisk så kommer
den samlade chatt konversationen vara sammanställd och slutlig som en färdig elektronisk
handling. Den handlingen finns kvar efter att mötet har avslutat och kommer inte ändras och
får därmed anses ha fått sin slutgiltiga form, se motsvarande resonemang i domstolens dom i
mål nr 1199-19.
8. Det gör att det är möjligt för kommunen att med rutinbetonade åtgärder som kommen själva
använder kan sammanställa de uppgifter5 som finns i de databaser som chatthistoriken

1

Se bilaga 1 – Using office 365 IM… peti.com
Se bilaga 2 – Teams chatthistorik
3
Se bilaga 3 – Återuppta en gammal konversation i Teams.
4
Se bilaga 8.
5
Se bilaga 5-6 – Search the message tracking log och Search the audit log for events in Microsoft teams.
2

skapar samt att det finns färdiga digitala handlingar som har fått sin slutgiltiga form. Vidare
framgår att själva systemet använder olika AI och gör indexeringar som gör uppgifterna i
teams sökbara och det finns gör det möjligt med kategorisering av audit loggar.6
9. I samma promemoria skriver arbetsgruppen följande: ”Det finns stor möjlighet att Teams kan
matcha lagkrav mot myndigheter för loggning samt audit. Många detaljer loggas och
arkiveras. Som kund kan man styra vilka loggar och förutsättningar som skall gälla för vilken
tid”7 Kommunen har inte vilket framgår i målet 21-21 beslutat om att de uppgifter som
sparas får gallras när det kommer till bl.a. loggarna.8
10. Det finns inga lagar som förhindrar att en sammanställning av de aktuella uppgifterna görs
utifrån 2 kap 7 § TF, därav bör uppgifterna som förvaras hos kommunstyrelsen och som går
att sammanställa med rutinmässiga rutiner, vara att bedöma som allmänna handlingar.
11. Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 1998 ref. 44 bl.a uttalat att en upptagning är inte en
fysisk enhet utan en informationsenhet och definieras som en sammanställning av uppgifter
som har sakligt sammanhang. Det sammanhållande logiska kriteriet är i detta fall att
uppgifterna i upptagningen lämnar information om meddelandeutväxlingen i First Class
systemet med specifikation av avsändare eller adressat, meddelandets storlek/omfattning,
huruvida meddelandet är kombinerat med en bilaga, uppgift om ärende/angelägenhet samt
datum.
12. Av möjligheten i contentsökning men även de loggar som beskrivits ovan och hänvisats till är
det möjligt att både loggarna och den sökningen som kan göras uppfyller det logiska
kriterium som Högsta förvaltningsdomstolen fäster vikt vid och att det är den det är alla
upptagningar tillsammans som utgör handlingen (punkt 6 i domen). Vidare finns det en
logiskstruktur i uppgifterna i chatten som gör att det är möjligt att återfinna vissa
meddelande i en kronologisk ordning, t.ex. när det för tjänstemännen går att på nytt gå in i
mötet och få konversationen återgiven för sig (punkt 7).
13. HFD skriver även följande i sin dom - Vid bedömningen av en begäran om insyn saknar den
tekniska uppbyggnaden i sig betydelse. Det som är rutinmässigt åtkomligt för överföring till
läsbar form är således att uppfatta som en förvarad handling oberoende av på vilket sätt
åtkomligheten möjliggörs genom centrala och decentrala åtgärder och kombinationer av
dessa. Det senare bör innebära att det räcker att tjänstemännen i kommunstyrelsen eller
tillsammans med tjänstemän från Servicenämnden kan genom administrationsgränssnittet ta
fram de aktuella uppgifter som efterfrågas, gör att de ska ses som allmänna.
14. Vidare anser jag till skillnad från kommunen att de loggar och de uppgifter som förs in i
kommunikationsdatabasen är sådana att de inte kan anses utgöra en mellanprodukt eller
minnesanteckning för att det inte finns någon slutprodukt, eller ärende som de går att koppla
till i första hand och i andra hand borde de anses som upprättade genom att protokollet som

6

E-samverkans promemoria - Molngruppens redovisning - Teknik, produkter och säkerhetslösningar, s. 22.
Ibid s. 23.
8
Se bilaga 7 – Ta fram chattloggar.
7

kommunen har lämnat ut har upprättas, dvs ärendet har slutbehandlats (se punkt 14 i
domen).
15. Loggarna bör åtminstone anses vara förda fortlöpande och eftersom det saknas
gallringsföreskrift för den aktuella typen av loggar samt att om det fanns bör det inte spela
någon roll i vilket intervall som en gallring sker, se punkt 15 i målet).
16. Med dessa grunder önskar jag att Kammarrätten förklarar att den begärda loggen och chatt
konversationen ska förklaras vara allmänna handlingar.
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eDiscovery is an activity based on seeking answers to questions. Who did
something and when did they do it? Who was involved? How were they
involved? Where is the evidence and how strong is the evidence? And so on.

Lots of Data to Search
When it comes to performing eDiscovery in an Office 365 tenant, a lot of data
is available to search to find answers. The two basic workloads, Exchange and
SharePoint, began adding compliance features in their 2010 on-premises
versions.
The on-premises technology is now largely superseded by newer and more
capable cloud-specific implementations in the Office 365 data governance
framework. For example, content searches are much faster and more capable
than their on-premises counterparts because they can search multiple
locations. Office 365 retention policies make sure that all workloads keep
information based on the same criteria. Some older methods, like Exchange
litigation holds, continue in use, but overall, Office 365 is a good place to go
hunting for information.

Compliance Records for Communications
Given that an increasing number of organizations use Teams for internal
communications and that Teams will replace the Skype for Business Online
client, anyone interested in eDiscovery needs to understand how the two
applications record information that might turn up in searches. As summarized
in Table 1, both Skype for Business Online and Teams capture records for textbased communications (Skype calls these IM, Teams uses chats or
conversations). Neither application captures compliance records for video or
audio content.
Application

Mailbox folder

Visible to

Record type

Clients
Skype for

Conversation History

Yes

Business
Teams (personal)

Threaded
transcript

Conversation

No

Individual items

History\Team Chat
(personal mailbox)
Teams (channel)
No
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History\Team Chat
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Individual Items

(group mailbox)

Table 1: Conversation Items captured by Office 365 applications
The Conversation History\Team Chat folder is only available online. As
mentioned in this article, you can use the PowerShell GetMailboxFolderStatistics cmdlet to check the number of items in the folder. If
you want to examine the items with a utility like MFCMAPI, make sure that
your Outlook profile is not configured in Exchange cached mode as otherwise
you will not see the folder contents.
Note: From October 6, 2020, Microsoft changed the storage location for Teams
compliance records. See this page for more information.

Skype for Business Compliance Records
In the case of Skype for Business, the same method captures conversations
for meetings and personal chats. Skype for Business records the interaction
between people in a conversation in a transcript format. You can find the
transcripts in the Conversation History folder in the mailbox of each participant.
In fact, depending on the length of the conversation and other factors, several
versions of a transcript might exist. For eDiscovery purposes, you always look
for the most recent version as that holds the most complete record.

Teams Compliance Records
Teams takes a different approach to capture compliance records for
conversations. As people contribute to conversations, Teams takes copies of
each contribution using “the Office 365 substrate” (in this case, Exchange
Online) to create mailbox items. These copies are compliance records. The
“real” chat data stays in the Teams chat service on Azure.
Items for personal chats go the Team Chat folder in participant mailboxes while
items captured for channel conversations are in the same folder in group
mailboxes. Teams captures records in phantom mailboxes for messages sent
by hybrid users with on-premises mailboxes or guest users.
For example, if you have a conversation in in General channel of the “Planning
2018” team, compliance records are in the Conversation History\Team Chat
folder of the “Planning 2018” group mailbox. If you then have a conversation in
the Budget
inYOUR
the same
team, the
records also go into the same folder.
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same
folder.

There is nothing wrong with having all the records for a team gathered in one
place. The compliance items are safe from interference because clients do not
reveal the folder in their user interface. The items are indexed and
discoverable, and the most interesting information in a compliance record is
likely to be the content.
Figure 1 shows the results of an Office 365 content search. The results include
records captured for personal chats and channel conversations. The difference
between personal chats (labeled IM) and records for channel conversations is
obvious. Compliance records for channel conversations include the team and
channel name in titles. The exception is for records for conversations in the
General (default) channel as these do not include the channel name in the title.

Figure 1: Searching for Teams compliance records (image credit: Tony Redmond)

What is not so good is that if you want to find the original item in place within a
channel, the information recorded in the item does not tell you the name of the
channel. Instead, you get a number (like 1512994553582) generated by
Teams. In fact, this number is the reply chain identifier and you can use it to
find all the messages that make up a conversation.
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If you are lucky and the topic includes a title, you see that too. In short, if an
investigator wants to understand the ebb and flow of a conversation, they
might have to search all channels in the team (manually) using the date and
time of a found item to recover all the compliance records for the conversation
and be able to see how a discussion developed.

Transcripts versus Individual Records
The format used for compliance records creates another eDiscovery challenge.
Because Skype for Business conversations are time-limited (in other words,
they finish), the application can generate a complete transcript showing the full
context of the conversation. Figure 2 shows an example. If an eDiscovery
search uncovered this item, an investigator can easily understand how the
conversation develops between the two participants and what they discuss.

WE USE COOKIES TO IMPROVE YOUR BROWSING EXPERIENCE.
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Figure 2: A Skype for Business Online conversation transcript (image credit: Tony Redmond)

Teams conversations are persistent. They are open-ended and can restart at
any time, which then means that it is harder to create a transcript like the form
used by Skype for Business. Teams therefore captures compliance records as
a series of items, one for each contribution. Although the items are fully
searchable, the fact that multiple individual items exist for a conversation
creates a reassembly challenge for investigators.
Take the example where a search uncovers an interesting item from a Teams
conversation. The content of the item might be enough for the investigation,
but it is more likely that the investigators need extra information to understand
how the conversation developed. They must therefore retrieve items captured
before and after the item of interest and then assemble the items in time order
to create the kind of transcript available in Skype for Business Online. This is a
manual process.
The problem with manual processes is that they are both expensive and open
to challenge in court. To satisfy a judge, it is likely that investigators must prove
that they have the correct items (and did not omit any) and present the
information in the correct order. Although I know how to use Skype for
Business transcripts in legal actions, I have not yet experienced how the legal
eagles deal with search results from Teams.
WE USE COOKIES TO IMPROVE YOUR BROWSING EXPERIENCE.
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Generally speaking, compliance is a difficult and costly topic. The growing
amount of data accumulated through computer interactions makes it harder for
searches to find precisely the right information. On the upside, Teams captures
information about conversations that is searchable. The downside is that the
transition from Skype for Business Online to Teams might make searching and
satisfying lawyers just a bit harder.
Follow Tony on Twitter @12Knocksinna.
Want to know more about how to manage Office 365? Find what you need to
know in “Office 365 for IT Pros”, the most comprehensive eBook covering all
aspects of Office 365. Available in PDF and EPUB formats (suitable for iBooks)
or for Amazon Kindle.
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$folderid= new-object Microsoft.Exch
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2

$TeamsMessagesDataFolderEntryId = ne

3

$psPropset= new-object Microsoft.Exc

4

$psPropset.Add($TeamsMessagesDataFol

5

$RootFolder = [Microsoft.Exchange.We

6

if ($RootFolder.TryGetProperty($Team

7

{

8

$TeamsMessagesFolderId= new-obj

9

$TeamsMessagesDataFolder = [Mic

10

}

11
12

function ConvertId{

13

param (

14

[Parameter(Position=1, M

15

[Parameter(Position=2, M

16

)

17

process{

18

$aiItem = New-Object Microso

19

$aiItem.Mailbox = $MailboxNa

20

$aiItem.UniqueId = $HexId

21

$aiItem.Format = [Microsoft.

22

$convertedId = $service.Conv

23

return $convertedId.UniqueId

24
25

}
}

gistfile1.txt
hosted with
GitHub

1

view raw
by

function FindFolderRequest(){
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2

var RequestString =

3

'<?xml version="1.0" encodin

4

'<soap:Envelope xmlns:xsi="h

5

'

6

'

7

'

</soap:Header>' +

8

'

<soap:Body>' +

9

'<m:FindFolder Traversal="Sh

<soap:Header>' +
<t:RequestServerVersion

10

'<m:FolderShape>' +

11

'

12

'</m:FolderShape>' +

13

'<m:IndexedPageFolderView Ma

14

'<m:Restriction>' +

15

'

16

'

<t:FieldURI FieldURI="f

17

'

<t:FieldURIOrConstant>'

18

'

<t:Constant Value="Te

19

'

</t:FieldURIOrConstant>

20

'

21

'</m:Restriction>' +

22

'<m:ParentFolderIds>' +

23

'

24

'</m:ParentFolderIds>' +

25

'</m:FindFolder>' +

26

'

27

'</soap:Envelope>'

28

return RequestString;

<t:BaseShape>AllPropertie

<t:IsEqualTo>' +

</t:IsEqualTo>' +

<t:DistinguishedFolderId

</soap:Body>' +

29
30

}

gistfile1.txt
hosted with
GitHub

view raw
by
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I Teams kan du söka efter och återuppta en tidigare konversation. Oavsett hur många gånger
du har pratat med den personen finns allt på samma ställe.

Hitta ett gammalt meddelande
Alla gamla meddelanden sparas och du kan söka efter dem (och personer, chattar och filer)
via kommando rutan högst upp på skärmen. Klicka på den konversation du vill återuppta.

Om du vill söka efter en bifogad fil kan du titta på fliken filer ovanför Sök resultaten. Du kan
klicka på filtrera
för att begränsa resultatet.
Hade du nytta av den här informationen?

Ja

Nej

×

Visa sparade meddelanden
Om du vill visa dina sparade meddelanden klickar du på din profil bild överst i appen och
väljer sedan Spara.
Obs!: Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra
felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om
informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Ett prenumeration
för att få ut mesta
möjliga av din tid

Prova en månad gratis

Behöver du mer hjälp?
Hur kan vi hjälpa dig?
Hade du nytta av den här informationen?


Ja

Nej

×
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Important
The Microsoft Teams admin center is gradually replacing the Skype for Business admin center, and
we're migrating Teams settings to it from the Microsoft 365 admin center. If a setting has been
migrated, you'll see a notification and then be directed to the setting's location in the Teams
admin center. For more information, see Manage Teams during the transition to the Teams
admin center.
The audit log can help you investigate specific activities across Microsoft 365 services. For Microsoft
Teams, here are some of the activities that are audited:
Team creation
Team deletion
Added channel
Changed setting
For a complete list of Teams activities that are audited, see Teams activities and Shifts in Teams
activities (in preview).
Note
Audit events from private channels are also logged as they are for teams and standard channels.

Turn on auditing in Teams

Before you can look at audit data, you have to first turn on auditing in the Security & Compliance
Center. For help with turning on auditing, read Turn audit log search on or off.
Important
Audit data is only available from the point at which you turned on auditing.

Retrieve Teams data from the audit log
1. To retrieve audit logs, go to the Security & Compliance Center. Under Search, select Audit log
search.
2. Use Search to filter by the activities, dates, and users you want to audit.
3. Export your results to Excel for further analysis.
Important
Audit data is only visible in the audit log if auditing is turned on.
The length of time that an audit record is retained and searchable in the audit log depends on your
Microsoft 365 or Office 365 subscription, and specifically the type of license that's assigned to users.
To learn more, see the Security & Compliance Center service description.

Tips for searching the audit log
Here are tips for searching for Teams activities in the audit log.

You can select specific activities to search for by clicking the activity name. Or you can search for
all activities in a group (such as File and folder activities) by clicking the group name. If an
activity is selected, you can click it to cancel the selection. You can also use the search box to
display the activities that contain the keyword that you type.

To display events for activities run using cmdlets, select Show results for all activitiesin
the Activities list. If you know the name of the operation for these activities, search for all
activities, and then filter the results by typing the name of the operation in the box in
the Activity column. To learn more, see Step 3: Filter the search results.
To clear the current search criteria, click Clear. The date range returns to the default of the last
seven days. You can also click Clear all to show results for all activities to cancel all selected
activities.
If 5,000 results are found, you can probably assume that there are more than 5,000 events that
met the search criteria. You can refine the search criteria and rerun the search to return fewer
results, or you can export all the search results by selecting Export results > Download all
results.

Check out this video for using audio log search. Join Ansuman Acharya, a program manager for Teams,
as he demonstrates how to do an audit log search for Teams.

Use Cloud App Security to set activity policies
Using Microsoft Cloud App Security integration, you can set activity policies to enforce a wide range of
automated processes using the app provider's APIs. These policies enable you to monitor specific
activities carried out by various users, or follow unexpectedly high rates of one certain type of activity.
After you set an activity detection policy, it starts to generate alerts. Alerts are only generated on
activities that occur after you create the policy. Here's some example scenarios for how you can use
activity policies in Cloud App Security to monitor Teams activities.

External user scenario
One scenario you might want to keep an eye on, from a business perspective, is the addition of
external users to your Teams environment. If external users are enabled, monitoring their presence is a
good idea. You can use Cloud App Security to identify potential threats.

The screenshot of this policy to monitor adding external users allows you to name the policy, set the
severity according to your business needs, set it as (in this case) a single activity, and then establish the
parameters that will specifically monitor only the addition of non-internal users, and limit this activity
to Teams.

The results from this policy can be viewed in the activity log:

Here you can review matches to the policy you've set, and make any adjustments as needed, or export
the results to use elsewhere.

Mass delete scenario
As mentioned earlier, you can monitor deletion scenarios. It's possible to create a policy that would
monitor mass deletion of Teams sites. In this example, an alert-based policy is set up to detect mass
deletion of teams in a span of 30 minutes.

As the screenshot shows, you can set many different parameters for this policy to monitor Teams
deletions, including severity, single or repeated action, and parameters limiting this to Teams and site
deletion. This can be done independently of a template, or you may have a template created to base
this policy on, depending on your organizational needs.
After you establish a policy that works for your business, you can review the results in the activity log
as events are triggered:

You can filter down to the policy you've set to see the results of that policy. If the results you're getting
in the activity log are not satisfactory (maybe you're seeing lots of results, or nothing at all), this may
help you to fine-tune the query to make it more relevant to what you need it to do.

Alert and governance scenario
You can set alerts and send emails to admins and other users when an activity policy is triggered. You
can set automated governance actions such as suspending a user or making a user to sign in again in
an automated way. This example shows how a user account can be suspended when an activity policy
is triggered and determines a user deleted two or more teams in 30 minutes.

Use Cloud App Security to set anomaly detection
policies
Anomaly detection policies in Cloud App Security provide out-of-the-box user and entity behavioral
analytics (UEBA) and machine learning (ML) so that you can immediately run advanced threat
detection across your cloud environment. Because they're automatically enabled, the new anomaly
detection policies provide immediate results by providing immediate detections, targeting numerous
behavioral anomalies across your users and the machines and devices connected to your network.

Additionally, the new policies expose more data from the Cloud App Security detection engine, to help
you speed up the investigation process and contain ongoing threats.
We're working to integrate Teams events into anomaly detection policies. For now, you can set up
anomaly detection policies for other Office products and take action items on users who match those
policies.

Teams activities
Here's a list of all events that are logged for user and admin activities in Teams in the Microsoft 365
audit log. The table includes the friendly name that's displayed in the Activities column and the name
of the corresponding operation that appears in the detailed information of an audit record and in the
CSV file when you export the search results.
Friendly
name

Operation

Description

Added bot

BotAddedToTeam

A user adds a bot to a team.

Added
channel

ChannelAdded

A user adds a channel to a team.

Added
connector

ConnectorAdded

A user adds a connector to a channel.

Added
members

MemberAdded

A team owner adds members to a team,
channel, or group chat.

Added tab

TabAdded

A user adds a tab to a channel.

Changed

ChannelSettingChanged

The ChannelSettingChanged operation is

to team

channel
setting

logged when the following activities are
performed by a team member. For each of
these activities, a description of the setting
that was changed (shown in parentheses is
displayed in the Item column in the audit log
search results.
Changes name of a team channel
(Channel name)
Changes description of a team channel
(Channel description)

Changed
Friendly
organization
name
setting

TeamsTenantSettingChanged
Operation

The TeamsTenantSettingChanged operation is
Description
logged when the following activities are
performed by a global admin in the Microsoft
365 admin center. These activities affect orgwide Teams settings. To learn more,
see Manage Teams settings for your
organization.
For each of these activities, a description of the
setting that was changed (shown in
parentheses) is displayed in the Item column
in the audit log search results.
Enables or disables Teams for the
organization (Microsoft Teams).
Enables or disables interoperability
between Microsoft Teams and Skype for
Business for the organization (Skype for
Business interoperability).
Enables or disables the organizational
chart view in Microsoft Teams clients
(Org chart view).
Enables or disables the ability for team
members to schedule private meetings
(Private meeting scheduling).
Enables or disables the ability for team
members to schedule channel meetings
(Channel meeting scheduling).
Enables or disables video calling in
Teams meetings (Video for Skype
meetings).
Enables or disables screen sharing in
Microsoft Teams meetups for the
organization (Screen sharing for Skype
meetings).
Enables or disables that ability to add
animated images (called Giphys) to
Teams conversations (Animated
images).
Changes the content rating setting for
the organization (Content rating). The
content rating restricts the type of
animated image that can be displayed in
conversations.
Enables or disables the ability for team
members to add customizable images
(called custom memes) from the internet

Friendly

Operation

Description

name
to team conversations (Customizable
images from the Internet).
Enables or disables the ability for team
members to add editable images (called
stickers) to team conversations (Editable
images).
Enables or disables that ability for team
members to use bots in Microsoft Teams
chats and channels (Org-wide bots).
Enables specific bots for Microsoft
Teams. This doesn't include the T-Bot,
which is Teams help bot that's available
when bots are enabled for the
organization (Individual bots).
Enables or disables the ability for team
members to add extensions or tabs
(Extensions or tabs).
Enables or disables the side-loading of
proprietary bots for Microsoft Teams
(Side loading of Bots).
Enables or disables the ability for users
to send email messages to a Microsoft
Teams channel (Channel email).

Changed
role of
members in
team

MemberRoleChanged

A team owner changes the role of members in
a team. The following values indicate the role
type assigned to the user.
1 - Indicates the Member role.
2 - Indicates the Owner role.
3 - Indicates the Guest role.
The Members property also includes the name
of your organization and the member's email
address.

Friendly
name

Operation

Description

Changed

TeamSettingChanged

The TeamSettingChanged operation is logged

team setting

when the following activities are performed by
a team owner. For each of these activities, a
description of the setting that was changed
(shown in parentheses) is displayed in
the Itemcolumn in the audit log search results.
Changes the access type for a team.
Teams can be set as private or public
(Team access type). When a team is
private (the default setting), users can
access the team only by invitation. When
a team is public, it's discoverable by
anyone.
Changes the information classification of
a team (Team classification). For
example, team data can be classified as
high business impact, medium business
impact, or low business impact.
Changes the name of a team (Team
name).
Changes the team description (Team
description).
Changes made to team settings. To
access these settings, a team owner can
right-click a team, select Manage team,
and then click the Settings tab. For these
activities, the name of the setting that
was changed is displayed in
the Itemcolumn in the audit log search
results.

Created
team

TeamCreated

A user creates a team.

Deleted all
organization

DeletedAllOrganizationApps

Deleted all organization apps from the catalog.

AppDeletedFromCatalog

An app has been deleted from the catalog.

apps
Deleted app

Friendly
name

Operation

Description

Deleted
channel

ChannelDeleted

A user deletes a channel from a team.

Deleted

TeamDeleted

A team owner deletes a team.

AppInstalled

An app was installed.

PerformedCardAction

A user took action on an adaptive card within a
chat. Adaptive cards are typically used by bots

team
Installed
app
Performed
action on
card

to allow the rich display of information and
interaction in chats.
Note: Only inline input actions on an adaptive
card inside a chat will be available in the audit
log. For example, when a user submits a poll
response in a channel conversation on an
adaptive card generated by a Poll bot. User
actions such as "View result", which will open a
dialog, or user actions inside dialogs won't be
available in the audit log.

Published

AppPublishedToCatalog

An app was added to the catalog.

BotRemovedFromTeam

A user removes a bot from a team.

ConnectorRemoved

A user removes a connector from a channel.

MemberRemoved

A team owner removes members from a team,

app
Removed
bot from
team
Removed
connector
Removed
members
Removed
tab

channel, or group chat.
TabRemoved

A user removes a tab from a channel.

Friendly
name

Operation

Description

Uninstalled
app

AppUninstalled

An app was uninstalled.

Updated
app

AppUpdatedInCatalog

An app was updated in the catalog.

Updated

ConnectorUpdated

A user modified a connector in a channel.

Updated tab

TabUpdated

A user modified a tab in a channel.

Upgraded
app

AppUpgraded

An app was upgraded to its latest version in
the catalog.

User signed

TeamsSessionStarted

A user signs in to a Microsoft Teams client. This

connector

in to Teams

event doesn't capture token refresh activities.

Shifts in Teams activities
(in preview)
If your organization is using the Shifts app in Teams, you can search the audit log for activities related
to the Shifts app. Here's a list of all events that are logged for Shifts activities in Teams in the Microsoft
365 audit log.
Friendly name

Operation

Description

Added scheduling

ScheduleGroupAdded

A user successfully adds a new

group
Edited scheduling

scheduling group to the schedule.
ScheduleGroupEdited

group
Deleted scheduling

group.
ScheduleGroupDeleted

group
Withdrew schedule

A user successfully edits a scheduling

A user successfully deletes a scheduling
group from the schedule.

ScheduleWithdrawn

A user successfully withdraws a
published schedule.

Friendly name

Operation

Description

Added shift

ShiftAdded

A user successfully adds a shift.

Edited shift

ShiftEdited

A user successfully edits a shift.

Deleted shift

ShiftDeleted

A user successfully deletes a shift.

Added time off

TimeOffAdded

A user successfully adds time off on the
schedule.

Edited time off

TimeOffEdited

A user successfully edits time off.

Deleted time off

TimeOffDeleted

A user successfully deletes time off.

Added open shift

OpenShiftAdded

A user successfully adds an open shift to
a scheduling group.

Edited open shift

OpenShiftEdited

A user successfully edits an open shift in
a scheduling group.

Deleted open shift

OpenShiftDeleted

A user successfully deletes an open shift
from a scheduling group.

Shared schedule

ScheduleShared

A user successfully shared a team
schedule for a date range.

Clocked in using

ClockedIn

A user successfully clocks in using Time

Time clock
Clocked out using

clock.
ClockedOut

Time clock
Started break using

A user successfully clocks out using Time
clock.

BreakStarted

Time clock

A user successfully starts a break during
an active Time clock session.

Ended break using
Time clock

BreakEnded

A user successfully ends a break during
an active Time clock session.

Added Time clock
entry

TimeClockEntryAdded

A user successfully adds a new manual
Time clock entry on Time Sheet.

Friendly name

Operation

Description

Edited Time clock

TimeClockEntryEdited

A user successfully edits a Time clock

entry

entry on Time Sheet.

Deleted Time clock
entry

TimeClockEntryDeleted

A user successfully deletes a Time clock
entry on Time Sheet.

Added shift
request

RequestAdded

A user added a shift request.

Responded to shift

RequestRespondedTo

A user responded to a shift request.

RequestCancelled

A user canceled a shift request.

ScheduleSettingChanged

A user changes a setting in Shifts

request
Canceled shift
request
Changed schedule
setting

settings.

Added workforce
integration

WorkforceIntegrationAdded

The Shifts app is integrated with a thirdparty system.

Accepted off shift
message

OffShiftDialogAccepted

A user acknowledges the off-shift
message to access Teams after shift
hours.

Office 365 Management Activity API
You can use the Office 365 Management Activity API to retrieve information about Teams events. To
learn more about the Management Activity API schema for Teams, see Teams schema.

Attribution in Teams audit logs
Membership changes to Teams (such as users added or deleted) made through Azure Active Directory
(Azure AD), Microsoft 365 admin portal, or Microsoft 365 Groups Graph API will appear in Teams audit
messages and in the General channel with an attribution to an existing owner of the team, and not to
the actual initiator of the action. In these scenarios, consult Azure AD or Microsoft 365 Group audit
logs to see the relevant information.

Related topics
Search the audit log in the Microsoft 365 compliance center

Ta fram chattloggar från Teams
Skapad av: Patrik Gustafsson
Ändrad den: Mån, 4 jan., 2021 at 11:25 AM
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MÅLNR: 21-21
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För att kunna göra detta måste man använda sig av IE eller Edge som webbläsare. Chrome och
Firefox fungerar INTE!

Behörighet
För att kunna ta fram chattloggar måste man ha rätt behörighet. Det räcker inte att vara Global
Admin utan man måste sätta upp relevanta behörigheter.
Gå till https://protection.office.com/homepage (https://protection.office.com/homepage)
Gå till inställningarna för eDiscovery Manager

Här kan man lägga till vilka som skall jobba med rapporterna.

Lägg till de som skall kunna ta ut rapporter och spara. Tänk på att det kan ta 2-4 timmar innan
behörigheterna träder ikraft och man kan gå vidare med nästa steg.

Skapa ett ärende
Nu går vi till eDiscovery:

Skapa ett nytt ärende:

Ge ärendet ett namn och spara.
Öppna ärendet:

Gå till Sökningar:

Skapa en ny sökning
Som keyword använder du kind:microsoftteams

Klicka på Modify efter Specific locations:

Klicka på "Choose users, groups, or teams" och sök upp den användare som du vill undersöka.

När detta är gjort så klickar du på Spara.
Klicka nu på Save and run i nedre vänstra hörnet.
Gå nu tillbaka till Sökningarna och välj din sökning:

Klicka på Export results.
Nu kommer du till ett par frågor innan exporten startar:

När detta är klart går vi till fliken Exports

Klicka på _Export (_ReportsOnly get typ ingen användbar information):

Dubbelkolla att du verkligen använder Internet Explorer eller Edge, annars fungerar inte nästa steg.
Klicka på "Copy to clipboard" (bild ovan) innan du börjar ladda ner resultaten.
Det kommer dialogrutor där du behöver klistra in koden och välja var du vill att datan skall sparas.
När du har laddat ner datan kan du gå in i mappen:

Läsa datan
Datan ligger nu i Exchangemappen som en pst-fil. Jag har använt Kernel PST Viewer
(https://download.cnet.com/Kernel-PST-Viewer/3000-2369_4-75289424.html
(https://download.cnet.com/Kernel-PST-Viewer/3000-2369_4-75289424.html)) men det finns ju många
andra program för att läsa pst-filer.
Med pst-läsaren kan man nu läsa personens chattkonversationer.

P

Patrik is the author of this solution article.
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In Teams, you can find and resume a previous conversation. No matter how many times you've
spoken to that person, it's all in one place.

Find an old message
All your old messages are saved, and you can search for them (and people, chats, and files)
using the command box at the top of your screen. Click the conversation you want to resume.

To search for an attachment, look in the Files tab above your search results. You can click
Filter

to narrow your results.

View saved messages
To view your saved messages, click your profile picture at the top of the app, then select
Saved.
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Microsoft Teams

Dator

Mobil

Du har några Sök-och filtrerings alternativ som hjälper dig att hitta meddelanden, personer,
filer och annan information som delas i Teams.
Starta valfri sökning från kommando rutan högst upp i appen. När du skriver ett ord eller ett
namn börjar teamen att göra förslag. Klicka antingen på ett av de föreslagna objekten, eller
tryck på RETUR för att få en fullständig lista över resultat.
Du kommer till en Sök sida med en lista till vänster i appen. Markera ett av objekten för att få
en fullständig vy av objektet.

Sök efter din nuvarande plats med Ctrl + F
Använd CTRL + f (cmd + f på MacOS) för att söka efter meddelanden inom en viss chatt eller
kanal i Teams.
1. Välj det område du vill söka i, till exempel den chatt som du använde med din chef eller
den allmänna kanalen i ett team
2. Skriv CTRL + F följt av sökorden och tryck sedan på RETUR. Alla Sök resultat visas i den
chatten eller kanal konversationen.

3. Välj något av de tillgängliga resultaten så bläddras de upp till platsen för det specifika
meddelandet.

Söka efter 1:1-eller gruppchatt
Skriv personens namn i kommandorutan högst upp i appen. Namnen och gruppchattar visas.
Välj deras namn för att gå till din personliga chatt eller Välj en gruppchatt för att fortsätta där
du slutade.

Sök efter gruppchatt via chattens namn (om det finns en) eller Sök efter namnet på chattdeltagarna.

Sök efter team och kanaler
Sök efter ett team eller en kanal med dess namn i kommando rutan. Klicka på det föreslagna
alternativet i listan för att gå direkt till teamet eller kanalen.

Söka efter meddelanden
Börja skriva ett nyckelord i kommando rutan högst upp i appen och tryck på RETUR. Du ser
en lista över resultat som innehåller nyckelordet.

Filtrera resultat
När du har angett Sök villkoren i kommando rutan använder du flikarna meddelanden,
personeroch filer ovanför dina resultat för att förfina sökningen. En andra nivå med filter visas
efter att du har gjort det första valet och gör att du får mer detaljerade resultat.
Om du till exempel väljer meddelandenkan du filtrera efter vem meddelandet kommer ifrån,
där meddelandet är och mycket mer.

Använda Sök modifierare
Om du vill ha bättre Sök resultat i meddelanden kan du använda det som kallas nyckelordets
frågespråk. Nedan är de modifieringar som grupper har stöd för. Påminnelse: det finns inte
något mellanrum mellan kolon och sökord.
Från: personens namn
I: kanal-eller gruppchatt
Ämne: nyckelord från ett kanal meddelande med en ämnesrad
Skickat: datum

Söktips från proffs

Använd en asterisk * för att få resultat för ord med matchande prefix. Skriv de första
bokstäverna i ett ord följt av en asterisk. Skriv till exempel "serv *" i kommando rutan högst
upp i appen så får du resultat för alla ord som börjar med dessa fyra bokstäver (Server,
tjänst osv.).
Använd citat tecken om du vill söka efter en exakt matchning på ett ord eller en fras.
Exempel: "årlig budget".
Kommando rutan högst upp i appen har också stöd för vissa stavnings korrigeringar och
smek namn matchningar för personsökning.

Obs!: Mer information om hur du använder språk för nyckelords frågor finns i
dokumentationen för utvecklare på Keyword (Keyword Query Language)

Filtrera ditt aktivitetsflöde
I aktivitetsfeeds väljer du filter
för att skriva ett nyckelord. Välj fler alternativ för
om
du vill visa vissa typer av meddelanden, till exempel olästa meddelanden, @mentions, svar och
gilla.
Om du bara vill visa din aktivitet väljer du feed högst upp och väljer min aktivitet.

Hitta dina sparade meddelanden
Om du vill spara ett meddelande väljer du fler alternativ

> spara detta meddelande

Om du vill visa en lista över dina sparade meddelanden väljer du din profilbild högst upp i
appen och väljer sedan Sparad. Eller Använd kommandot genväg /Saved i kommando rutan
högst upp i appen.

.

Obs!: Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra
felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om
informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.
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för att få ut mesta
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Prova en månad gratis

Behöver du mer hjälp?
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§ 250
Förändring av ärendelista

Dnr 2020-00139

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förändring ärendelistan.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att på en förändring av ärendelistan enligt
följande:
- Ärende 9 Arrendeavtal för golfbana på fastigheten Vallda 25:13, utgår från
dagens sammanträde.
Ordföranden anmäler också ett initiativ om extraordinära satsningar med anledning
av covid-19, som läggs till som ärende 35 i ärendelistan.
Carita Boulwén (SD) anmäler två initiativ: dels uppgradering av Ciceron som läggs
till som ärende 34 i ärendelistan, dels sommarlovskort 2021 som läggs till som
ärende 36 i ärendelistan.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna förändringen av ärendelistan, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 252
Dnr 2020-00104
Information om samråd och viktigare pågående ärenden från
arbetsutskottets sammanträden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Lisa Andersson (M) informerar om träff med kommunstyrelsens
arbetsutskott i Varberg samt om genomförda och planerade företagsbesök.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det
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§ 253
Dnr 2020-00105
Information om aktuella händelser från nämnder, bolag,
intresseorganisationer (SKR, GR med flera)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Lisa Andersson (M) rapporterar från kommun- och
regionledningsforums sammanträde där bland annat Hallandstrafiken diskuterades.
Vid sammanträdet var även landshövdingen på besök.
Ledamoten Kalle Påsse Sundvall (M) rapporterar från Göteborgsregionens
kommunalförbund och styrgruppen för social välfärds sammanträde. Vid
sammanträdet behandlades remissvaret för SOU:n Hållbar socialtjänst – En ny
socialtjänstlag (2020:47). Vidare gavs en lägesbeskrivning om Gryning Vård AB:s
verksamhet.
Ledamoten Ulrika Landergren (L) rapporterar från Räddningstjänstförbundet
Storgöteborgs medlemsamråd och de förfrågningar som inkommit från bland annat
Lilla Edet och Tjörn om att ansluta sig till förbundet.
Vidare rapporterar Ulrika Landergren (L) från Göteborgsregionens
kommunalförbund och styrgruppen för arbetsmarknad som vid senaste sammanträdet
fick information om arbetslöshetsstatistik i Göteborgsregionen. Vid tillfället
lämnades också information om ett forskningsprojekt som bland annat undersöker
hanteringen av försörjningsstöd i medlemskommunerna.
Ulrika Landergren (L) rapporterar även från SKR:s beredningsmöte som bland annat
hade tema AI och de möjligheter som tekniken möjliggör inom skolans värld.
1:e vice ordförande Fredrik Hansson (C) rapporterar från Göteborgsregionens
kommunalförbund och styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Vid
sammanträdet behandlades bland annat nationell infrastrukturplan och regional
infrastrukturplan.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 254
Dnr 2020-00106
Information om förvaltningen och pågående viktigare/större uppdrag,
projekt och händelser
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Malin Aronsson lämnar en lägesbild över situationen med covid19. I lägesbilden lämnas bland annat en beskrivning av vilken påverkan pandemin
har på kommunens olika verksamheter samt vilka aktiviteter som pågår för att
hantera pandemins påverkan.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 255
Dnr 2020-00164
Kommunstyrelsens budget 2021
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens nämndbudget 2021.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att upprätta förvaltningsbudget
för 2021.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att göra nödvändiga
omfördelningar i förvaltningsbudgeten under året samt att informera styrelsen om
dessa i samband med delårsrapport och bokslut.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören följande direktiv i budgeten:
- Vi tar företagsklimatet på allvar. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram
en handlingsplan för att sätta Kungsbackas företagsklimat på kartan och att vi
verkligen uppnår Västsveriges bästa företagsklimat. (helst Sveriges bästa
företagsklimat). Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast den 30
juni 2021
- Kommundirektören får i uppdrag att stärka Kungsbackas strategiska och
proaktiva arbetssätt för fler företagsetableringar, säkerställa tillgänglig och
attraktiv verksamhetsmark och öka de strategiska markförvärven. Uppdraget
ska redovisas i kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021.
Reservation
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2020 att fastställa kommunövergripande
mål som utgångspunkt för kommunstyrelsens fortsatta arbete med sin nämndbudget.
I nämndbudgeten ingår bland annat
-

Nämndens övergripande inriktning för arbetet i förvaltningen
Verksamhetsmått
Personalmått
Ramfördelning driftsbudget
Investeringsbudget

Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser i arbetet med
nämndbudget fatta beslut om verksamhetsplan och ramfördelning.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

11 (57)

Datum

2020-11-24

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 311
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-06
Kommunstyrelsens nämndbudget 2021, 2020-10-26
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar att kommundirektören får följande direktiv i budgeten:
- Barnkonventionen blev 1 januari 2020 svensk lag. Kommundirektören får i
uppdrag att ta fram en redovisning och uppföljning för att säkerställa att
barnrättsperspektivet genomsyrar beslut i kommunens olika verksamheter.
Redovisning i kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021.
Maria Losman (MP) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande.
Carita Boulwén (SD) yrkar att texten under rubriken Integration på sidan 12 enligt
nedan stryks:
”Vi bedömer dock att vi har en god beredskap i vårt mottagande och att vi har de
rätta förutsättningarna i vårt integrationsarbete trots rådande omständigheter och
den förändringen som har varit i vårt mottagande.
Redan innan pandemin har vi haft en högre arbetslöshet bland nyanlända och
utrikesfödda inte bara på nationell nivå utan även i Kungsbacka. Bedömningen görs
att denna grupp kommer att drabbas än mer av den osäkerhet som kommer att
prägla näringsliv och sysselsättning de kommande åren. Utan riktade insatser och
konkreta åtgärder riskerar nyanlända att hamna långt ifrån arbetsmarknaden”, samt
att förslaget om utökning av budgetposten för mottagande av nyanlända med 2 155
tkr stryks.
Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till Carita Boulwéns (SD) yrkande.
Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande och avslag på Carita
Boulwéns (SD) yrkande.
Peter Söderberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Eva Borgs (S) m.fl. tilläggsyrkande och
Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen
godkänner:
Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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Nej-röst innebär att bifalla Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 13 ja-röster mot 2 nej-röster, beslutar
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Thure Sandén (M)

Ja-röst

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

X

Marianne Pleijel (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Maria Gathendahl (M)

X

Fredrik Hansson (C)

X

Kristina Karlsson (C)

X

Ulrika Landergren (L)

X

Niklas Mattsson (KD)

X

Eva Borg (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Nej-röst

Carita Boulwén (SD)

X

Susanne Andersson (SD)

X

Maria Losman (MP)

X

Lisa Andersson (M)

X

Avstår från att rösta

Ordföranden ställer sedan proposition på Eva Borgs (S) m.fl. tilläggsyrkande mot
avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår Eva Borgs (S) m.fl. tilläggsyrkande.
Protokollsanteckning
Maria Rasmussen (V), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S) stödjer Eva
Borgs (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: ekonomi, kommunstyrelsens förvaltning: samtliga
enheter
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§ 256
Dnr 2020-00725
Uppföljning av nämnden för Individ & Familjeomsorgs arbete med
budget i balans
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt träffar kommundirektör, biträdande
kommundirektör och ekonomichef varje månad Individ & Familjeomsorgs
förvaltningschef och ekonomichef för att stödja och följa att arbetet med ekonomi i
balans senast vid utgången av 2022 går enligt plan.
På mötet den 9 november redovisar Individ & Familjeomsorg en prognos per oktober
på -20 miljoner kronor. En förbättring med 5 miljoner kronor jämfört med
september.
Av underskottet kan 11 miljoner kronor förklaras av strukturella faktorer, främst
genom att Kungsbacka har en hög andel gruppboenden i förhållande till
serviceboenden jämfört med andra kommuner. Eftersom det saknas bostäder med
särskild service för att tillgodose brukarnas behov inom kommunen, måste ett stort
antal platser köpas externt.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-16
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-11-12, § 160
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-11-10
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
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§ 257
Dnr 2020-00907
Förlängning av skäl för politiska möten på distans
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att rådande situation med covid-19 ska ses som ett särskilt
skäl då kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Beslutet att särskilt skäl råder gäller som längst till 30 juni 2021.
Sammanfattning av ärendet
Den 21 april 2020 beslutade kommunstyrelsen att rådande situation med covid-19
ska ses som ett särskilt skäl då kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Utöver det beslutade kommunstyrelsen att beslutet
särskilt skäl råder, ska gälla som längst till 31 december 2020.
I Kungsbacka har kommunfullmäktige fattat det enligt kommunallagen nödvändiga
beslutet att det ska vara möjligt att delta i möten på distans om särskilda skäl finns.
Eftersom pandemins påverkan på kommunen kvarstår, finns även ett fortsatt behov
att kommunstyrelsen och nämnderna ska kunna sammanträda med ledamöter
närvarande på distans.
Kommunstyrelsen har delegerat till dess arbetsutskott att besluta om regler för
sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger. Reviderade regler är
framtagna av kommunledningskontoret.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 330
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-03
Regler och förutsättningar för sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger,
med tillhörande ansvarsförbindelse 2020-11-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-03, § 301
Regler och förutsättningar för sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger,
2020-04-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-28, § 121
Kommunstyrelsen, 2020-04-21, § 103
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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§ 258
Dnr 2020-00829
Uppdrag att ta fram detaljplan för del av östra Varla
verksamhetsområde, Varla 6:17, 6:18 och 6:22 i Kungsbacka
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för upprättande av detaljplan för
verksamheter inom del av Varla östra verksamhetsområde inom fastigheterna Varla
6:17, 6:18 och 6:22 i Kungsbacka, daterad 2020-09-28.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan
för verksamheter inom del av Varla östra verksamhetsområde inom fastigheterna
Varla 6:17, 6:18 och 6:22 i Kungsbacka.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om planläggning av fastigheterna Varla 6:17 och 6:18 inkom till
kommunen den 6 september 2019 och ett planuppdrag gavs av byggnadsnämnden
den 21 november 2019.
Ansökan om planläggning av fastigheten Varla 6:22 inkom till kommunen den 3 juli
2020. Byggnadsnämnden lämnade ett positivt planbesked vid sitt sammanträde den
22 oktober 2020.
Samhällsbyggnadskontoret anser det lämpligt att förnya planuppdraget så att även
fastigheten Varla 6:22 ingår i planarbetet då fastigheterna angränsar till varandra och
flera samordningseffekter som exempelvis arbetstid, framtagande av utredningar
samt ekonomi därmed uppfylls.
Projektet syftar till att ge en utökad byggrätt i ett befintligt verksamhetsområde samt
att skapa en mer stadsmässig utformning av bebyggelse, trafik/parkering och
skyltning då området ligger i en av entréerna till Kungsbacka stad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 323
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-22
Projektbeställning, Detaljplan för verksamheter inom del av östra Varlas
verksamhetsområde inom fastigheterna Varla 6:17, 6:18 och 6:22 i Kungsbacka,
daterad 2020-09-28
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Fastighetsägarna till Varla 6:17, 6:18 och 6:22, byggnadsnämnden,
Samhällsbyggnadskontoret
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-11-24

§ 259
Dnr 2020-00775
Arrendeavtal för golfbana på fastigheten Vallda 25:13
Sammanfattning av ärendet
Ärendet utgår från kommunstyrelsens sammanträde 24 november 2020.
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§ 260
Dnr 2020-00906
Uppdrag att ta fram detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom
kvarteret Gjutaren och Liljan
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för upprättande av detaljplan för
blandad stadsbebyggelse inom kvarteret Gjutaren och Liljan, i Kungsbacka, daterad
2020-10-12.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan
för blandad stadsbebyggelse inom kvarteret Gjutaren och Liljan, i Kungsbacka.
Reservation
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Ett planprogram togs fram för kvarteret Gjutaren och Liljan mellan 2018–2020 och
godkändes av kommunstyrelsen den 25 augusti 2020.
Planprogrammet beskriver kommunens vision över området som ska utvecklas från
verksamhetsområde till stadsmässig bebyggelse. Målsättningen för programområdet
är att tillskapa cirka 300 bostäder, utbildningslokaler (förskola, skola), viss
kommersiell verksamhet, rekreationsområden och stärkta kopplingar till angränsande
områden för alla trafikslag.
Projektets nytta och syfte är att ta fram en detaljplan för att möjliggöra utveckling
och omvandling av det i dag befintliga verksamhetsområdet till blandad
stadsbebyggelse.
Den centralt belägna delen av Kungsbacka ska utvecklas och kopplas samman
tydligare med Innerstaden, kvarteret Valand, Kungsmässan och stationen för att bli
en naturlig del av Kungsbacka centrum.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 324
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-19
Projektbeställning, Detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom kvarteret Gjutaren
och Liljan, Kungsbacka, 2020-10-12
Planprogram för blandad stadsbebyggelse inom kvarteret Gjutaren och Liljan,
Kungsbacka, godkänt av kommunstyrelsen 2020-08-25, § 176
Förslag till beslut på sammanträdet
Carita Boulwén (SD) yrkar att projektbeställningen ska ändras på så sätt att
bebyggelsen inte överstiger fyra våningar.
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Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till Carita Boulwéns (SD) yrkande.
Eva Borg (S) yrkar att projektbeställningen ska ändras på så sätt att det byggs 50
procent hyresrätter.
Johan Tolinsson (S) och Maria Losman (MP) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande.
Fredrik Hansson (C), Thure Sandén (M), Peter Söderberg (M), Lisa Andersson (M),
Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Niklas Mattsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
avslag på Carita Boulwéns (SD) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande och
Eva Borgs (S) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Carita
Boulwéns (SD) m.fl. yrkande och Eva Borgs (S) m.fl. yrkande, och finner att
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Protokollsanteckning
Franklin Eck (M) stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Lars Eriksson (S) stödjer Eva Borgs (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Riksbyggen, byggnadsnämnden
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§ 261
Dnr 2020-00551
Svar på kommunrevisionens frågor rörande näringslivs- och
företagsklimatet i Kungsbacka kommun
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2020-10-26 och översänder det som sitt svar
till kommunrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har uppmärksammat att kommunen i 2019 års servicemätning
Insikt från Sveriges kommuner och regioner (SKR) har ett försämrat resultat för
andra året i rad. Med anledning av det har kommunrevisionen ställt ett antal frågor
till kommunstyrelsen:
1. Vilka är orsakerna till kommunens allt sämre resultat i servicemätningen
avseende kommunens företagsklimat?
2. Vilka är orsakerna till den resultatförsvagning som skett inom kategorin
bygglov mellan 2018 och 2019?
3. Vilka åtgärder vidtar eller planerar kommunstyrelsen att vidta i syfte att
främja kommunens företagsklimat?
a. När planeras åtgärderna att vidtas?
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 313
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-23
Yttrande, 2020-10-26
Skrivelse från kommunrevisionen, 2020-06-25
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
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§ 262
Dnr 2020-00460
Svar på Trafikverkets remiss: Åtgärdsvalsstudie Metrobuss
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande över Åtgärdsvalsstudie Metrobuss, daterat
2020-11-10 och översänder det som sitt svar till Trafikverket.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Trafikverkets remiss om
Åtgärdsvalsstudie Metrobuss.
Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Mölndals stad, Partille
kommun och Västtrafik AB har i samverkan arbetat fram Åtgärdsvalsstudie
Metrobuss som en del av genomförandet av Målbild Koll 2035. Enligt kommunernas
utbyggnadsambitioner beräknas Göteborg, Mölndal och Partille år 2035 ha cirka
200 000 fler boende och 100 000 fler arbetstillfällen än i dag. Genomförda
utredningar inom ramen för Målbild Koll 2035 har föreslagit att ett Metrobussystem
kan bidra till att lösa stomnätets uppgift att binda samman det sammanhängande
storstadsområdet.
Målbild Koll 2035 har fastställts av fullmäktige hos Västra Götalandsregionen,
Göteborgs stad, Mölndals stad och Partille kommun. I målbilden föreslås att ett
Metrobussystem, tillsammans med målbildens övriga trafikkoncept, bäst löser
stomnätets uppgift att binda samman det sammanhängande storstadsområdet kopplat
till resten av regionen
Metrobussystemet är enligt Målbild Koll 2035 tänkt att trafikera den så kallade
mellanstadsringen, cityinfartsstråken samt infartsstråken. Infartsstråken är E20, E6
Norr, rv155, rv158 samt rv40.
Figur 1 Blåmarkerade vägar är där förslag till ny infrastruktur studeras inom
åtgärdsvalsstudien
För att kunna realisera Målbild Koll 2035 behövs en fördjupning och konkretisering
av system, koncept och stråk för det Metrobussystem som beskrivs i Målbild Koll
2035. Koncepten i Målbild Koll 2035 är stadsbana, spårvagn, citybuss, metrobuss
och linbana.
Berörda parter har genomfört en åtgärdsvalsstudie för att komma vidare i arbetet med
metrobuss samt för att validera ett metrobussystem.
Åtgärdsvalsstudien förhåller sig till tre scenarier, A, B och 0+. I Scenario A har
utgångspunkten varit att kompromisslöst säkerställer ett metrobussystem utan
undantag. I scenario B har utgångspunkten varit fyrstegsprincipen och Scenario 0+
ses som ett jämförelsealternativ för att visa hur dagens expressbusstrafik skulle
kunna utvecklas även utan större infrastrukturella åtgärder.
Åtgärdsvalsstudie Metrobuss är ute på remiss till och med den 30 november 2020.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 319
Yttrande från Lisa Andersson (M), 2020-11-10
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-17
Yttrande, 2020-10-15
Remissrapport, Åtgärdsvalsstudie Metrobuss, 2020-05-20
Bilaga 1, Bedömning av stationslägen, 2020-05-20
Bilaga 2, Framtidens Metrobuss, 2020-05-20
Bilaga 3, Social konsekvensbedömning, 20-05-20
Bilaga 4, Kvantitativ bedömning av restidseffekter scenario B, 2020-05-20
Bilaga 5, Konceptuell infrastruktur, 2020-05-20
Målbild Koll 2035, kortversionen, 2018-04 (länk)
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L) yrkar att kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets
yttrande, daterat 2020-10-15, och översänder det som sitt svar till Trafikverket.
Fredrik Hansson (C) och Lisa Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Ulrika Landergrens (L) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Ulrika Landergrens (L) yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Trafikverket
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§ 263
Dnr 2020-00561
Svar på Trafikverkets remiss: Åtgärdsvalsstudie för stråket väg 158,
Göteborg-Kungsbacka
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande över Trafikverkets åtgärdsvalsstudie stråket väg
158, Göteborg-Kungsbacka, daterat 2020-11-10, och översänder det som sitt svar till
Trafikverket.
Reservation
Ulrika Landergren (L) och Maria Losman (MP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Trafikverkets remiss av
åtgärdsvalsstudie stråket väg 158, Göteborg-Kungsbacka.
Syftet med åtgärdsvalsstudien är att utreda hur man bättre kan skapa möjligheter för
arbets- och studiependling i stråket, och då med fokus på utvecklad kollektivtrafik.
Därutöver utreds även trafiksäkerhet och miljöaspekter. Åtgärdsvalsstudien har utgått
från befintliga förhållanden och känd framtida planering. I arbete har en
marknadsundersökning gjorts för att fånga människors uppfattning om sakernas
tillstånd i stråket. Utifrån olika styrande dokument har projektspecifika mål tagits
fram.
Åtgärdsvalsstudien har en samlad problem- och bristbeskrivning. Stråkets
problembild och aktualitet påverkas av följande huvudpunkter:
- Väg 158 är hårt belastad under vissa tider på dygnet
- Bristande framkomlighet/kapacitet för kollektivtrafik råder
- Brister i trafiksäkerhet samt otrygga miljöer för oskyddade
trafikanter identifierade
- Begränsande möjligheter till framtida utveckling av
kollektivtrafiken enligt dagens system
- Göteborgs stad och Kungsbacka kommun håller på med
uppdatering av sina respektive översiktsplaner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 320
Yttrande från Lisa Andersson (M), 2020-11-10
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-17
Yttrande, 2020-10-17
Rapport åtgärdsvalsstudie väg 158 Göteborg – Kungsbacka, 2018-10-29
Bilaga 1: PM Marknadsundersökning
Bilaga 2: Kvalitetssäkring marknadsundersökning
Justerare
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Bilaga 3: PM Kollektivtrafik-koncept
Bilaga 4: PM Trafikanalys
Bilaga 5: PM Utredning viltolyckor
Bilaga 6: PM Utformningsåtgärder vid snäva påfarter
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L) yrkar att kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets
yttrande, daterat 2020-10-17, och översänder det som sitt svar till Trafikverket.
Maria Losman (MP) yrkar i första hand att kommunstyrelsen antar
samhällsbyggnadskontorets yttrande, daterat 2020-10-17, och översänder det som sitt
svar till Trafikverket, i andra hand att tillägg görs i kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag så att andra meningen i yttrandet, daterat 2020-11-10, lyder: ”Kungsbacka
anser dock att 158:an ska byggas ut till 2+2 med bussfiler från Särömotet och in till
Brottkärr och från Särömotet till E6:an 2+1.”
Niklas Mattsson (KD), Fredrik Hansson (C) och Lisa Andersson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Ulrika Landergrens (L) yrkande och Maria
Losman (MP) yrkanden.
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag,
Ulrika Landergrens (L) yrkande och Maria Losman (MP) förstahandsyrkande, och
finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ordföranden ställer sedan proposition på Maria Losman (MP) andrahandsyrkande
mot avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår Maria Losmans (MP)
andrahandsyrkande.
Beslutet skickas till
Trafikverket
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§ 264
Dnr 2020-00715
Svar på Energimarknadsinspektionen remiss om ansökan om
nätkoncession för två markledningar från Onsala-Gottskär
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2020-10-15, och översänder det som sitt
svar till Energimarknadsinspektionen.
Sammanfattning av ärendet
Energimarknadsinspektionen har givit Kungsbacka kommun möjlighet att yttra sig
över Ellevio AB:s ansökan om två markledningar (nätkoncession för linje) från
Onsala till Gottskär. Ellevio äger och driver i dag en 55 kV luftledning mellan
stationerna Onsala och Gottskär i Kungsbacka kommun.
Ledningen förser södra Onsalahalvön med el. För att få ett säkrare nät till Gottskär
och möta det ökade funktionskravet planerar Ellevio att bygga en till 55 kV ledning
mellan de två stationerna. Då Onsalahalvön är ett expansivt område vid kusten och
då marken är schaktbar ansöker Ellevio att aktuell ledning anläggs som markkabel.
Då den befintliga ledningen börjar bli gammal och är i behov av förnyelse, är planen
att markförlägga även den befintliga ledningen i samma kabelschakt. Kommunen har
nu möjlighet att komma in med synpunkter på nätkoncessionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 321
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-15
Yttrande, 2020-10-15
Begäran om yttrande till Kungsbacka kommun, 2020-09-08
Koncessionskarta, 2020-09-28
Karta befintlig ledning som markförläggs, 2020-09-08
Raseringskarta, 2020-09-08
Miljökonsekvensbeskrivning, 2020-09-08
Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan, 2020-09-08
Kommunstyrelsen 2018-08-28, § 211
Yttrande, 2018-07-10
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Energimarknadsinspektionen
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§ 265
Dnr 2020-00834
Svar på Länsstyrelsen i Hallands läns remiss: Utredning av
översvämning enligt förordning om översvämningsrisker
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2020-10-21, och översänder det som sitt
svar till Länsstyrelsen i Hallands län.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun är remissinstans till Utredning av översvämning enligt
förordning om översvämningsrisker.
Med anledning av de kraftiga nederbördsmängder och höga flöden som drabbade
länet under februari månad 2020 gav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) Länsstyrelsen i Hallands län uppdrag att genomföra en utredning enligt
förordningen (2009:956) om översvämningsrisker.
Utredningen har genomförts enligt av MSB framtagen vägledning och omfattar hela
Hallands län. Dock fokuseras utredningen kring vattendragen Viskan, Ätran, Nissan
och Lagan.
Länsstyrelsen har särskilt bett om synpunkter utifrån granskning:
- Att beskrivningarna av konsekvenser och hantering av händelsen är korrekta
- Att beskrivningar som berör er organisation och ert verksamhetsområde är
korrekta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 333
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-21
Kommunledningskontorets yttrande, 2020-10-21
Länsstyrelsen i Hallands läns utredning av översvämnings enligt förordning om
översvämningsrisker, 2020-09-25
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län
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§ 266
Dnr 2020-00970
Fyllnadsval för uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott samt entledigande och fyllnadsval för uppdrag som
representant i Eurocities och ersättare i Lokala säkerhetsnämnden vid
Ringhals kärnkraftverk
Beslut
Kommunstyrelsen utser Monica Neptun (L) till uppdrag som ny ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott från och med 1 januari 2021 för tiden till och med
31 december 2022.
Kommunstyrelsen entledigar Ulrika Landergren (L) från uppdragen som representant
i Eurocities och ersättare i Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk från
och med 31 december 2020.
Kommunstyrelsen utser Monica Neptun (L) till uppdraget som ny representant i
Eurocities från och med 1 januari 2021 för återstoden av mandatperioden 2019–
2022.
Kommunstyrelsen nominerar Monica Neptun (L) till uppdraget som ny ersättare i
Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk från och med 1 januari 2021
för tiden till och med 31 december 2022.
Sammanfattning av ärendet
Ulrika Landergren (L) har avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag, förutom ledamot i
kommunfullmäktige, från och med 31 december 2020. Detta inkluderar uppdraget
som ledamot i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige entledigade Ulrika
Landergren (L) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen vid sammanträdet
3 november 2020, och till följd av detta har Ulrika Landergrens (L) uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott upphört. Kommunstyrelsen har därför att
genomföra fyllnadsval för detta uppdrag.
Ulrika Landergrens (L) begäran om entledigande gäller också de uppdrag till vilka
hon utsetts av kommunstyrelsen, det vill säga representant i Eurocities och ersättare i
Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk. Entledigande och fyllnadsval
för dessa uppdrag genomförs av kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges valberednings förslag
Kommunstyrelsen utser Monica Neptun (L) till uppdrag som ny ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott från och med 1 januari 2021 för tiden till och med
31 december 2022.
Kommunstyrelsen entledigar Ulrika Landergren (L) från uppdragen som representant
i Eurocities och ersättare i Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk från
och med 31 december 2020.
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Kommunstyrelsen utser Monica Neptun (L) till uppdraget som ny representant i
Eurocities från och med 1 januari 2021 för återstoden av mandatperioden 2019–
2022.
Kommunstyrelsen nominerar Monica Neptun (L) till uppdraget som ny ersättare i
Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk från och med 1 januari 2021
för tiden till och med 31 december 2022.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunfullmäktiges valberednings förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Ulrika Landergren (L), Monica Neptun (L), Kommunstyrelsens arbetsutskott,
Eurocities, Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk,
Miljödepartementet, Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron, Service:
lönecenter
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§ 267
Anmälan av delegeringsbeslut

Dnr 2020-00006

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
perioden 2020-09-07 till 2020-11-17.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta
lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Delegat

Ärende
KSAU 2020-11-03, KSAU 2020-11-10,
KSAU 2020-11-17

Justerare

Exploateringsingenjör

Överenskommelse om ledningsförläggning - Råö
15:1

Mark- och exploateringschef

Avtal om nyttjanderätt, uppförande av plank Kungsbacka 2:9

Exploateringshandläggare

Avtal om arkeologisk förundersökning av
fornlämningar Frillesås-Rya 3:77 och arkeologisk
utredning Frillesås-Rya 4:17

Mark- och exploateringschef

Avtal om jordbruksarrende - sidoarrende - Del av
Skårby 12:1

Mark- och exploateringschef

Avtal om nyttjanderätt Skårby 12:1 - etablering och
upplag för entreprenad

Mark- och exploateringschef

Avtal om nyttjanderätt Skårby 12:1 - tillfälligt
upplägg av massor

Mark- och exploateringschef

Servitutsavtal del av Skårby 12:1 - väg och vattenoch spillvattenledningar för härskande fastighet
Skårby 12:3

Administrativ chef

Bidrag till Kungsbacka Närradioförening för år
2020
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Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Björmannehög 1:59 – Teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Buera 5:3 – Teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Buera 28:1 – Teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Buera 28:3 – Teleledningar

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Buera 8:27 –
starkströmsledning

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Buera 8:81 –
starkströmsledning

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Heberg 2:21 –
starkströmsledning

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Vallda 14:12 –
starkströmsledning

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Vallda 16:9 –
starkströmsledning

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2020-09-07 till
2020-11-17, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 268
Anmälan av ordförandebeslut

Dnr 2019-00939

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från
kommunstyrelsens ordförande på grund av brådskande ärenden.
Sammanfattning av ärendet
Till följd av kort svarstid har ordförande yttrat sig över två remisser. Det handlar dels
om ett yttrande till Trafikverket över Åtgärdsvalsstudien Varberg-Göteborg, dels ett
yttrande angående anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken
avseende muddring av vattenområde inom Särö 1:391 m.fl., Kungsbacka kommun
samt ansökan om dispens för dumpning av muddermassor enligt 15 kap. 29 §
miljöbalken.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut - Svar på remiss till Trafikverkets över Åtgärdsvalsstudie VarbergGöteborg
Yttrande över Trafikverkets remiss Åtgärdvalstudie Varberg-Göteborg, daterat
2020-10-29
Yttrande angående anmälan om vattenverksamhet för muddring av vattenområde
inom Särö 1:391
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut från kommunstyrelsens ordförande på
grund av brådskande ärenden, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 269
Dnr 2020-00004
Redovisning av inkomna skrivelser
Beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 21 oktober 2020 till 24 november 2020 har följande skrivelser
inkommit till kommunstyrelsen:
- Nämnden för Service information om vård- och omsorgs föreslagna årsplan
gällande konkurrensutsättning
- Nämnden för Vård & Omsorgs information inför beslut om årsplan för
konkurrensutsättning av verksamhet 2021
- Information från Telia om övergång från kopparbaserade tjänster till tjänster
baserade främst på fiber- och mobilnät
- Nämnden för Kultur & Fritids beslut 2020-10-22, § 56 om policy kring
barnrätt
- Frågor och synpunkter om strålning från utbyggnaden av 5G-nätet

- Förvaltningsrätten i Göteborgs beslut att avslå överklagande avseende val av
kommunalråd, mål nummer 628-19
- Förvaltningsrätten i Göteborgs beslut att avslå överklagande avseende val av
ledamöter i styrelse och nämnder, mål nummer 629-19
- Samordningsförbundet i Hallands styrelseprotokoll 2020-10-16.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera redovisningen av inkomna skrivelser, och finner att kommunstyrelsen bifaller
det.
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§ 270
Dnr 2019-00147
Antagande av avfallsplan för Göteborgsregionen till 2030
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar regionala avfallsplanen Göteborgsregionen minskar
avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030, daterad 2020-06-17, att ingå i
Kungsbacka kommuns renhållningsordning, antagen av kommunfullmäktige 201612-06 § 198.
Göteborgsregionens avfallsplan A2020 med Bilaga till A2020 för Kungsbacka
kommun antagna som del av renhållningsordningen upphör därmed att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som består av en
avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla mål för långsiktig
planering av förebyggande och hantering av avfall inom kommunen.
Göteborgsregionens 13 medlemskommuner har gemensamt arbetat fram en
avfallsplan som respektive kommun har möjlighet att anta som sin egen.
Den 3 april 2020 antogs avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet –
Avfallsplan för tretton kommuner till 2030 av Göteborgsregionens förbundsstyrelse.
I beslutet rekommenderar Göteborgsregionens förbundsstyrelse att
medlemskommunerna antar den regionala avfallsplanen som sin egen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 322
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-15
Nämnden för Teknik 2020-09-24, § 83
Förvaltningen för Tekniks Konsekvensanalys, 2020-09-24
Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13 kommuner till 2030, 202006-17
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Göteborgsregionen, nämnden för Teknik
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§ 271
Dnr 2020-00151
Regelverk avseende valmöjligheter för arbete efter pensionsåldern
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för ett långt och gott arbetsliv, daterade 202010-16.
Riktlinjerna börjar gälla från och med 1 januari 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att uppföljning av arbetet med valmöjligheter för
arbete efter pensionsåldern ska ske senast i januari 2023.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i kommunbudgeten för 2020 beslutat om ett direktiv i syfte
att uppfylla målet med att vara en attraktiv arbetsgivare genom att man ska ha
möjlighet att jobba efter 65 år. Direktivet lyder:
I syfte att uppfylla strategin med att fler jobbar mer och att vara en attraktiv
arbetsgivare vill Kungsbacka att man ska ha möjlighet att jobba efter
pensionsåldern. Mycket kompetens finns hos dessa medarbetare och många vill
arbeta men i andra former. Kungsbacka kommun önskar att de stannar kvar
längre.
En utredning har genomförts och en rapport har sammanställts av kommunstyrelsens
förvaltning innehållande olika åtgärder för att stimulera äldre medarbetare att arbeta
längre. Utifrån det har ett förslag till riktlinjer för ett långt och gott arbetsliv tagits
fram.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 312
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-16
Rapport ”Ett långt och gott arbetsliv i Kungsbacka kommun”, oktober 2020
Riktlinjer för ett långt och gott arbetsliv, 2020-10-16
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder, Kommunledningskontoret: HR
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§ 272
Dnr 2020-00817
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2020
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och28 f § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte
har verkställts tre månader efter beslut.
Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda
revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 286
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2020-09-17, § 121
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-09-03
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg, Sammanställning av ej verkställda
beslut inrapporterade till IVO kvartal 2, 2020, 2020-09-02
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
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§ 273
Dnr 2020-00776
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 2020
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen
som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en
insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen
sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 287
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2020-09-15, § 67
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-09-01
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad, sammanställning av ej verkställda
beslut, andra kvartalet 2020
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
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§ 274
Dnr 2020-00831
Överflytt av allmänna handlingar i samband med att
behandlartjänsterna på Individ & Familjeomsorg överflyttas till
Gymnasium & Arbetsmarknad
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att överföra allmänna handlingar från nämnden för
Individ & Familjeomsorg i samband med att tre behandlartjänster flyttats över till
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. Beslutet gäller från och med 2020-0901.
Sammanfattning av ärendet
Den 27 april 2020 beslutade förvaltningschef för Gymnasium & Arbetsmarknad och
förvaltningschef för Individ & Familjeomsorg att flytta över tre behandlartjänster
som var placerade i förvaltningen för Individ & Familjeomsorg till förvaltningen för
Gymnasium & Arbetsmarknad. Detta som ett steg i införandet av
Trelleborgsmodellen. Överflytten av de tre behandlartjänsterna genomfördes den
1 september 2020.
När kommunal verksamhet byter huvudman, påverkar det hanteringen av allmänna
handlingar. Den nya huvudmannen har i regel behov av att få tillgång till den tidigare
verksamhetens arkiv för att fortsätta bedriva verksamheten. Av 15 § arkivlagen
(1990:782) framgår det att när delar av kommunal verksamhet övergår till
förvaltning under annan nämnd krävs beslut i kommunfullmäktige. Nämnden för
Individ & Familjeomsorg har genom ordförandebeslut från den 19 augusti 2020
föreslagit kommunfullmäktige att fatta ett sådant beslut. Överföring av handlingar
som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) får ske
i de fall sekretessen förs över till den nya huvudmannen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-02
Ordförandebeslut - Överflytt av handlingar från Individ & Familjeomsorg till
Gymnasium & Arbetsmarknad, 2020-08-19
Underlag till ordförandebeslut - Beslut att överflytta behandlartjänsterna till
Gymnasium & Arbetsmarknad, 2020-04-27
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för Individ & Familjeomsorg,
Kommunledningskontoret: arkivmyndigheten
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§ 275
Dnr 2020-00851
Köp av fastigheten Kläppa 1:10 och del av Stockalid 1:13
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Överenskommelse om fastighetsreglering,
undertecknad av säljaren 2020-10-05, innebärande att kommunen köper fastigheten
Kläppa 1:10 samt del av fastigheten Stockalid 1:13 för en ersättning om 13 000 000
kronor.
Finansiering sker via Samhällsbyggnadskontorets budget för markinköp.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
eller deras respektive ersättare att för kommunens räkning underteckna
överenskommelsen om fastighetsreglering samt övriga nödvändiga handlingar för
köpets genomförande.
Reservation
Fredrik Hansson (C), Kristina Karlsson (C), Carita Boulwén (SD) och Susanne
Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Avtal har träffats om förvärv av Kläppa 1:10 samt del av Stockalid 1:13, belägna vid
Åsa station. Markområdet är utpekat som utvecklingsområde i ÖP06 samt i
fördjupad översiktsplan för Åsa. Markområdet är ett strategiskt markförvärv och
utgör ett långsiktigt tillskott till kommunens markreserv och ett steg i utvecklingen
av Kungsbacka kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 325
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-05
Kopia av arrendekontrakt för Stockalid 1:13 och Kläppa 1:10
Överenskommelse om fastighetsreglering, 2020-10-05
Översiktskarta
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C), Carita Boulwén (SD), Maria Losman (MP) och Kristina
Karlsson (C) yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Lisa Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Fredrik Hanssons (C) m.fl.
yrkande.
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Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen
godkänner:
Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Nej-röst innebär att avslå kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 10 ja-röster mot 5 nej-röster, beslutar
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Thure Sandén (M)

Ja-röst

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

X

Marianne Pleijel (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Maria Gathendahl (M)

X

Nej-röst

Fredrik Hansson (C)

X

Kristina Karlsson (C)

X

Ulrika Landergren (L)

X

Niklas Mattsson (KD)

X

Eva Borg (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Carita Boulwén (SD)

X

Susanne Andersson (SD)

X

Maria Losman (MP)

X

Lisa Andersson (M)

X

Beslutet skickas till
Säljarna, Samhällsbyggnadskontoret
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§ 276
Dnr 2020-00552
Ny taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydds verksamhet inom
miljöbalkens och strålskyddslagens område samt för lagen om
sprängämnesprekursorer och lagen om gaturenhållning och skyltning
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxa för tillsyn inom miljöbalkens och
strålskyddslagens område samt för lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om
gaturenhållning och skyltning, daterad 2020-10-14.
Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808),
förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, och
strålskyddsförordningen (2018:506), samt lagen om sprängämnesprekursorer
(2014:799) fastställa förslag till taxebestämmelser med tillhörande taxebilagor 1, 2
och 3 enligt nämnden för Miljö & Hälsoskydds beslut 2020-06-17, § 84 och 202010-14, § 130.
Kommunfullmäktige beslutar att timkostnaden per timme sätts till 1 100 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021.
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område beslutad av
kommunfullmäktige 2012-08-14, § 163 med senaste revidering 2016-12-06, § 194,
upphör därmed att gälla.
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Miljö & Hälsoskydd att årligen
uppdatera taxan enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av
Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Utgångspunkten för indexuppräkningen är
oktober år 2020.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutade den 17 juni 2020 att överlämna förslag
på ny taxa till kommunfullmäktige. Taxan berör verksamhet inom miljöbalkens och
strålskyddslagens område samt för lagen om sprängämnesprekursorer och lagen om
gaturenhållning och skyltning. Vidare beslutade nämnden för Miljö & Hälsoskydd
den 14 oktober 2020 om reviderat förslag på utformning av taxebestämmelser som
följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) reviderade utformning.
SKR har reviderat sitt förslag på utformning av taxebestämmelser för indexjustering
av avgifter. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har vid oktober månads sammanträde
gjort en redaktionell ändring för 9 §, i taxebestämmelserna.
Nämnden beslutade även om en redaktionell ändring av bilaga 2 och 3 gällande
hälsoskyddsverksamheter. Bilagorna är utformade så att det blir tydligare för
verksamheten vilken bilaga man omfattas av och om man ska betala i för- eller
efterskott. Miljö & Hälsoskydd har också uppmärksammat att flera verksamheter
inom en verksamhetsgrupp får samma verksamhetskod i bilaga 2 och 3, trots att
omfattningen av verksamheten, tillsynsbehov och antal timmar varierar.
Justerare
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Miljö & Hälsoskydd föreslår därför i det reviderade förslaget att ett specifikt nummer
läggs till på dessa koder för att kunden tydligt ska se och förstå berörd tillsynstid,
samt om man omfattas av för- eller efterskottdebitering.
Förslaget till ny taxa består av taxebestämmelser, en timtaxa som avspeglar
nämndens självkostnad för verksamheten och tre bilagor som innehåller själva
”prislistan” för tillsynsinsatserna. Vid framtagande av taxan har SKR:s mallar
använts. Erfarenheter från andra kommuner visar att en framgångsfaktor för en god
verksamhetsutveckling och ett gott företagsklimat är en transparent och tydlig taxa.
Bilaga 1 är det underlag som innehåller avgifter för prövning, anmälan och tillsyn
och är fullt ut anpassad efter miljöprövningsförordningen, Kungsbacka kommuns
lokala hälsoskyddsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter. Avgiften bestäms
utifrån avgiftsnivåer och baseras utifrån ärendets komplexitet och tidsåtgång.
Avgiftsnivåerna underlättar för kommuner att jämföra sig med varandra, samt att
taxan blir mer transparent för kunden.
Bilaga 2 är underlaget för fasta årliga avgifter för styrd tillsyn som omfattar
verksamheter med störst behov och krav och ett fåtal verksamheter som ska ha
återkommande tillsyn. Tillsynen styrs av lagstiftning och tillsynsbehovet täcks in i
tillsynsplanen i form av årliga tillsynsaktiviteter. Styrd tillsyn kan liknas vid ett
grunduppdrag från staten där kommunerna har mindre möjlighet att påverka.
Tillsynsbehovet är detsamma oavsett om det är en statlig eller kommunal myndighet
som utför den operativa tillsynen.
Bilaga 3 är det underlag som innehåller timavgifter. Det avser verksamheter som ej
är anmälnings-pliktiga verksamheter inom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Nämnden bestämmer hur ofta denna typ av tillsyn ska utövas och planerar och
fördelar tillsynsbehovet över tre år. Tillsynsbehovet varierar mellan sporadiskt, lågt,
normalt och högt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 329
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-16
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2020-10-14, § 130
Bygg- och miljöförvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-10-02
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område samt
för lagen om sprängämnesprekursorer och lagen om gaturenhållning och skyltning,
2020-10-14
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2020-06-17, § 84
Bygg- och miljöförvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-06-08
Bygg- och miljöförvaltningens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och
strålskyddslagens område samt för lagen om sprängämnesprekursorer och lagen om
gaturenhållning och skyltning, 2020-06-17
Bygg- och miljöförvaltningen, Bilaga jämförelser timtaxor 2020 miljöbalkstillsyn
samt livsmedelstillsyn offentlig kontroll

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

41 (57)

Datum

2020-11-24

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, Kommunledningskontoret: ekonomi
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§ 277
Dnr 2020-00891
Redovisning av icke färdigberedda motioner (2, 2020)
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och
med 2020-10-21 till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har framkommit vid beredningen
anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt.
I Kungsbacka kommun ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till
fullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska även
innehålla planerat datum för behandling i fullmäktige för de motioner som är äldre än
ett år.
Redovisningen till och med den 21 oktober innehåller en motion äldre än ett år. Svar
på den aktuella motionen är dock anmält för politisk behandling under november
månad. Redovisningen innehåller utöver det tre motioner som väcktes under
november månad 2019. En av dem är anmäld för politisk behandling under sista
kvartalet 2020, men de övriga två beräknas svaret till första halvåret 2021.
Övriga motioner kommer enligt bedömningen att kunna behandlas politiskt inom den
angivna ettårsgränsen.
Sammanställningen omfattar motioner som inkommit och ej besvarats till och med
21 oktober 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 309
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-14
Sammanställning, Redovisning av obesvarade motioner, daterad 2020-10-21
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Berörda nämnder
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§ 278
Dnr 2020-00094
Antagande av Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och
nämnder i Kungsbacka
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och
nämnder i Kungsbacka kommun, daterat 2020-09-18 med den ändringen att följande
stycke läggs till under § 35 rörande initiativärenden: Initiativ får väckas i utskott.
Utskottet tar inte ställning till initiativet utan överlämnar det till nämnden för
behandling.
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun,
antaget av kommunfullmäktige 2015-09-08, § 111, upphör samtidigt att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 har aktualiserat behovet av en
översyn av gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i
Kungsbacka kommun. Syftet är att säkerställa att reglementet följer kommunallagens
krav och kommunalrättslig praxis samtidigt som det tydliggör den vedertagna praxis
som finns i Kungsbacka kommun. Avsikten är också att ge reglementet en mer logisk
struktur, ett modernare språk och underlätta nämndernas arbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 344
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-18
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Kungsbacka kommun,
2020-09-18
Ändringsregister, 2020-09-18
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Kungsbacka kommun, antaget av
kommunfullmäktige 2015-09-08, § 111
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Berörda nämnder
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§ 279
Dnr 2019-00620
Svar på motion från Kent Stenhammar (S) om kommersiell stadsodling i
Kungsbacka
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som avser att undersöka
möjligheterna för kommersiell stadsodling med hänvisning till att förslaget kan bidra
till både ökad företagsamhet, ökad markanvändning för odling och biologisk
mångfald.
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i den del som avser att medverka till
och stötta andelsjordbruk med hänvisning till att denna del faller inom utredningen
för kommersiell stadsodling.
Sammanfattning av ärendet
Kent Stenhammar (S) med flera har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 10 september 2019 om att utreda förutsättningarna för
kommersiell stadsodling och andelsjordbruk.
Motionären framhåller att det i kommunen i dag finns mark upplåten till odling för
eget bruk för de som är intresserade. Däremot saknas det möjligheter till odling för
kommersiellt bruk, eller stadsbruk som det också kallas. Motionären menar att
erfarenheten visar att odla ger möjligheter till rekreation, social gemenskap och
bättre livskvalitet samt arbetstillfällen. Vidare framhålls att odling ger ett ökat växt
och djurliv samt att grödan också tar upp koldioxid vilket kan motverka den globala
uppvärmningen. På så sätt bidrar stadsodlingen till en långsiktig miljömässig,
ekonomisk och social och hållbar utveckling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 318
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-29
Byggnadsnämnden 2020-07-08 § 179
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-08
Nämnden för Teknik 2020-01-22, § 4
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-01-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-08, § 318
Kommunfullmäktige 2019-09-10, § 124
Motion från Kent Stenhammar (S) om kommersiell stadsodling i Kungsbacka, 201908-26
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 280
Dnr 2020-00336
Svar på motion från Maria Losman (MP) om att utreda miljö- och
klimatstyrande reseriktlinjer för förtroendevalda
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 5 maj 2020 om att komplettera de riktlinjer för resor som
gäller för tjänstepersoner med en tydlig skrivning att även politiker omfattas samt att
de uppdaterade riktlinjerna för resor antas i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 316
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-02, § 167
Kommunfullmäktige 2020-05-05, § 55
Motion från Maria Losman (MP) om miljö- och klimatstyrande reseriktlinjer för
förtroendevalda, 2020-04-15
Regler för tjänsteresor, 2019-08-20
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C), Thure Sandén (M), Lisa Andersson (M), Carita Boulwén (SD),
Niklas Mattsson (KD), Susanne Andersson (SD), Peter Söderberg (M) och Ulrika
Landergren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Maria Losman (MP) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans (MP) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Maria Losmans (MP) yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Protokollsanteckning
Franklin Eck (M) stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Maria Rasmussen (V) stödjer Maria Losmans (MP) yrkande.
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§ 281
Dnr 2020-00196
Svar på motion från Torbjörn Andersson (SD) m.fl. om att inrätta ett
skönhetsråd
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att berörda förvaltningar
inom Kungsbacka kommun redan idag har kompetens och rutiner att hantera estetik
och gestaltning i samhällsbyggandet samt att främja goda livsmiljöer.
Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Andersson (SD), Roger Krantz (SD) och Hampus Jägnert (SD) föreslår i en
motion sam anmäldes i kommunfullmäktige den 5 februari 2020 att kommunen ska
utreda möjligheten att inrätta ett skönhetsråd, efter modell från Stockholms stad,
samt att konstrådet avvecklas för att ingå i skönhetsrådet.
Motionärerna föreslår att ett skönhetsråd inrättas som ett diskussionsforum där dess
företrädare är estetiskt medvetna medborgare. Skönhetsrådet bör bestå av ledamöter
med stort intresse av arkitektur, kulturhistoria, stadsmiljö och andra frågor som rör
stadens skönhetsvärden. Rådet ska fungera som en remissinstans för vissa projekt
och då värna om stadens skönhet.
Plan- och bygglagen föreskriver att byggnader ska placeras och utformas på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och
kulturvärdena på platsen. Enligt plan- och bygglagens (2010:900) 12 kap. 2 § 1 st.
ska byggnadsnämnden verka för en god byggnadskultur samt en god och estetisk
tilltalande stads- och landskapsmiljö och enligt 7 § ha minst en person med
arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning
och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra
sina uppgifter på ett tillfredställande sätt. I Kungsbacka är det byggnadsnämnden
med stöd av sin personal som fullgör dessa uppgifter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 317
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-20
Byggnadsnämnden 2020-09-17, § 213
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-26
Nämnden för Kultur & Fritid 2020-09-17, § 45
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse 2020-08-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12, § 131
Kommunfullmäktige 2020-04-14, § 33
Motion från Torbjörn Andersson (SD) m.fl., 2020-02-05
Förslag till beslut på sammanträdet
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till motionen.
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Thure Sandén (M), Lisa Andersson (M) och Eva Borg (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Carita Boulwéns (SD) m.fl.
yrkande.
Ordföranden ställer proposition kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Carita
Boulwéns (SD) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen
godkänner:
Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Nej-röst innebär att bifalla Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 13 ja-röster mot 2 nej-röster, beslutar
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Thure Sandén (M)

Justerare

Ja-röst

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

X

Marianne Pleijel (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Maria Gathendahl (M)

X

Fredrik Hansson (C)

X

Kristina Karlsson (C)

X

Ulrika Landergren (L)

X

Niklas Mattsson (KD)

X

Eva Borg (S)

X

Magdalena Sundqvist (S)

X

Nej-röst

Carita Boulwén (SD)

X

Susanne Andersson (SD)

X

Maria Losman (MP)

X

Lisa Andersson (M)

X
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Protokollsanteckning
Franklin Eck (M) stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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§ 282
Dnr 2019-00808
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om emballering av
hushållsavfall
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning att införande av utdelning av
påsar för restavfall skulle innebära kostnader för inköp av påsar, lagerhållning och
distribution vilket leder till en höjning av renhållningstaxan och samtidigt en ökad
användning av plast i samhället.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 5 november 2019 om att kommunen ska tillhandahålla
gratispåsar som är lämpliga för sådant avfall som den gröna avfallsbehållaren är
avsedd för. Motionären menar att den skatt som lagts på bärkassar innebär en
indirekt höjning av renhållningstaxan då många medborgare använder bärkassarna
som avfallspåsar. Tillhandahållandet av gratispåsar skulle därför innebära en mer
rättvis och miljömässigt mer likartad hantering av emballering av avfall.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 315
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-24
Nämnden för Teknik, 2020-03-18, § 26
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-02-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-03, § 402
Kommunfullmäktige 2019-11-05, § 169
Motion från Roger Larsson om emballering av hushållsavfall, 2019-11-05
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 283
Dnr 2019-00865
Svar på motion från Maj-Britt Rane Andersson (S) m.fl. om att utreda
förutsättningarna för en familjecentral i Kungsbacka kommun
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att kommunen
redan har utrett förutsättningarna för att etablera en familjecentral i Kungsbacka.
Sammanfattning av ärendet
Maj-Britt Rane-Andersson (S) och Johan Tolinsson (S) föreslår i en motion som
anmäldes i kommunfullmäktige den 10 december 2019 att utreda förutsättningarna
för en familjecentral i Kungsbacka kommun.
Familjecentral är ett koncept som är väl etablerat i Sverige sedan många år och
familjecentraler eller liknande verksamhet finns i dag i flera av landets kommuner.
För att vara en fullvärdig familjecentral ska den vara samlokaliserad och ett
samarbete mellan den kommunala socialtjänsten, kommunens öppna förskola samt
regionens mödra- och barnhälsovård. Så som verksamheterna är utformade i
Kungsbacka skulle en familjecentral här även kunna omfatta visst arbete inom Kultur
& Fritid, barn- och ungdomspsykiatrin samt barnhabiliteringen. En grundläggande
förutsättning för en familjecentral i Kungsbacka är således att regionens
verksamheter är beredda att samverka för att starta upp en sådan.
Samtliga berörda nämnder ser det som positivt att inom ramen för en familjecentral
samla all sådan verksamhet och kompetens som riktar sig till barn och familjer. Att
få till tidiga och samordnade insatser för barn och deras familjer är mycket viktigt
och familjecentralen skulle kunna vara en utmärkt verksamhet där personal med
olika professioner samverkar och erbjuder stöd utifrån barns och familjers behov.
Utifrån denna inställning har det i tjänstepersonsorganisationen sedan 2015 pågått
arbete för att utreda möjligheterna med och förutsättningarna för en eller flera
familjecentraler i Kungsbacka. Med tanke på detta förefaller det inte nödvändigt med
ytterligare utredningar utan Kungsbacka kommun är positiv till att starta ett sådant
arbete inom ordinarie budgetram. Nästa steg för berörda nämnder är att utveckla sin
dialog med berörda nämnder inom Region Halland i denna fråga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 314
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-20
Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-05-13, § 38
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2020-05-07
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-04-16, § 49
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-04-03
Nämnden för Kultur & Fritid, 2020-03-19, § 13
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-03-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-13, § 11
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Kommunfullmäktige 2019-12-10, § 203
Motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S) m.fl., 2019-11-25
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S), Niklas Mattsson (KD) och Magdalena Sundqvist (S) yrkar bifall till
motionen.
Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva
Borgs (S) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Protokollsanteckning
Marie Wadström (KD) stödjer Niklas Mattssons (KD) yrkande.
Lars Eriksson (S) stödjer Eva Borgs (S) yrkande.
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§ 284
Dnr 2020-01051
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om att uppgradera Ciceron
Beslut
Kommunstyrelsen avslår initiativet.
Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Carita Boulwén (SD) väcker vid sammanträdet ett initiativ om att
uppgradera kommunens ärendehanteringssystem Ciceron. Förslagsställaren menar att
de förtroendevaldas arbete skulle förenklas om samtliga förtroendevalda fick tillgång
till samtliga nämnders handlingar i Ciceron samt om möjligheten att ladda ner
handlingarna lokalt infördes.
Med anledning av ovanstående yrkar förslagsställaren att kommunstyrelsen ger
uppdrag till kommundirektören att se över möjligheten att uppgradera Ciceron så att
alla nämnders, inklusive kommunstyrelsens arbetsutskotts, handlingar finns
tillgängliga för samtliga ledamöter, samt att ge kommundirektören i uppdrag att se
över möjligheten att uppgradera Ciceron så att handlingarna kan laddas ner lokalt.
Beslutsunderlag
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om att uppgradera Ciceron, 2020-11-24
Förslag till beslut på sammanträdet
Carita Boulwén (SD) och Eva Borg (S) yrkar bifall till initiativet.
Ulrika Landergren (L), Lisa Andersson (M) och Kristina Karlsson (C) yrkar avslag
på initiativet.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande och Ulrika Landergrens (L) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande och Ulrika
Landergrens (L) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen
godkänner:
Ja-röst innebär att avslå initiativet.
Nej-röst innebär att bifalla initiativet.
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Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 10 ja-röster 4 nej-röster och 1 som
avstår, beslutar att avslå initiativet.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Thure Sandén (M)

Ja-röst

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

X

Marianne Pleijel (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Maria Gathendahl (M)

X

Fredrik Hansson (C)

X

Kristina Karlsson (C)

X

Ulrika Landergren (L)

X

Nej-röst

Niklas Mattsson (KD)

Justerare
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X

Eva Borg (S)

X

Magdalena Sundqvist (S)

X

Carita Boulwén (SD)

X

Susanne Andersson (SD)

X

Maria Losman (MP)

X

Lisa Andersson (M)

X
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§ 285
Dnr 2020-01061
Initiativ från Lisa Andersson (M) m.fl. om extraordinära satsningar med
anledning av covid-19
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att 10 miljoner kronor avsätts kommuncentralt 2021
för att stimulera och underlätta nämndernas arbete med aktiviteter i syfte att
minimera Coronapandemins påverkan psykiskt och trygghetsmässigt hos våra
invånare, samt att arbeta brottsförebyggande. Detta finansieras genom den ökning av
de generella statsbidrag som kommunerna erhåller under 2021 under förutsättning att
beslut om dessa statsbidrag fattas av Riksdagen i höstbudgeten.
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag på de områden som är mest
prioriterade med samband till pandemin, samt utarbeta hur fördelningen till olika
”Coronaprojekt” ska ske.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om fördelningen till de olika
Coronaprojekten.
Sammanfattning av ärendet
Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Ulrika Landergren (L) och Niklas
Mattsson (KD) väcker vid sammanträdet ett initiativ om extraordinära satsningar
med anledning av covid-19.
Förslagsställarna menar att besöksrestriktionerna som rekommenderas kan leda till
ökad ensamhet bland invånarna. Härmed finns det också en risk att den psykiska
hälsan försämras om dessa restriktioner blir långvariga och ovisshet och ensamhet
kan försämra tryggheten samt att våld i nära relationer tenderar att öka vid sådana
situationer. Det kan dessutom vara svårare att nå ut till de som behöver kommunens
stöd.
Förslagsställarna vill därför att kommunen avsätter 10 miljoner kronor för
prioriterade och speciella behov. Dessa medel ska finansieras genom ökade
statsbidrag 2021. Alliansen, som står bakom initiativet, anser att den enskildes
välmående och trygghet och ett arbete att gå till, är en förutsättning för en stabil
samhällsutveckling.
För att stimulera och underlätta nämndernas arbete med aktiviteter i syfte att
minimera Corona pandemins påverkan psykiskt och trygghetsmässigt hos våra
invånare, samt att arbeta brottsförebyggande föreslås att 10 miljoner kronor avsätts
för projekt under 2021. Förslagsställarna vill att kommundirektören tar fram underlag
på de områden som är mest prioriterade och som har ett tydligt samband med
pandemin samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om fördelningen till de
olika Coronaprojekten.

Justerare
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Datum

2020-11-24

Beslutsunderlag
Initiativ från Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Ulrika Landergren (L) och
Niklas Mattsson (KD) om extraordinära satsningar med anledning av covid-19,
2020-11-24
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L), Fredrik Hansson (C), Niklas Mattsson (KD), Lisa Andersson
(M) och Peter Söderberg (M) yrkar bifall till initiativet.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
Ulrika Landergrens (L) m.fl. yrkande om bifall till initiativet.
Ordföranden ställer proposition på Ulrika Landergrens (L) m.fl. yrkande om bifall till
initiativet, och finner att kommunstyrelsen bifaller initiativet.
Protokollsanteckning
Stephan Philipson (M) stödjer Lisa Anderssons (M) yrkande.

Justerare
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Datum

2020-11-24

§ 286
Dnr 2020-01062
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om sommarlovskort 2021
Beslut
Kommunstyrelsen avslår initiativet.
Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Carita Boulwén (SD) väcker vid sammanträdet ett initiativ om att erbjuda
alla elever från årskurs 6 till årskurs 2 i gymnasiet möjlighet att erhålla ett
sommarlovskort för 2021 i enlighet med det som erbjöds 2018.
Förslagsställaren menar att ett sommarlovskort skulle ge skolungdomarna större
möjlighet till ett aktivt sommarlov och dessutom vara nyttigt för skolungdomarna,
både ur självständighets- och miljösynpunkt, då de själva kan ta sig dit de ska med
kollektivtrafiken.
Carita Boulwén (SD) yrkar därför att kommunstyrelsen beslutar att erbjuda alla
elever från årskurs 6 till årskurs 2 i gymnasiet möjlighet att erhålla ett
sommarlovskort för 2021 i enlighet med det som erbjöds 2018, samt att
kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att inför upprättande av
förvaltningsbudget göra de nödvändiga prioriteringar som krävs för att
sommarlovskort för 2021 ska rymmas inom samhällsbyggnadskontorets tilldelade
ram.
Beslutsunderlag
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om sommarlovskort 2021, 2020-11-24
Förslag till beslut på sammanträdet
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till initiativet.
Lisa Andersson (M), Niklas Mattsson (KD) och Ulrika Landergren (L) yrkar avslag
på initiativet.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande om att bifalla initiativet och Lisa
Anderssons (M) m.fl. yrkande om att avslå initiativet.
Ordföranden ställer proposition på Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande och Lisa
Anderssons (M) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller Lisa
Anderssons (M) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs och verkställs.

Justerare
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Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen
godkänner:
Ja-röst innebär att avslå initiativet.
Nej-röst innebär att bifalla initiativet.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 10 ja-röster 2 nej-röster och 3 som
avstår, beslutar att avslå initiativet.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Thure Sandén (M)

Ja-röst

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

X

Marianne Pleijel (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Maria Gathendahl (M)

X

Fredrik Hansson (C)

X

Kristina Karlsson (C)

X

Ulrika Landergren (L)

X

Niklas Mattsson (KD)

X

Nej-röst

Eva Borg (S)

X

Magdalena Sundqvist (S)

X

Carita Boulwén (SD)

X

Susanne Andersson (SD)

X

Maria Losman (MP)
Lisa Andersson (M)

Justerare

Avstår från att rösta

X
X
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Från: Bosse Ragnelid <bosse.ragnelid@outlook.com>
Skickat: den 9 december 2020 12:13
Till: Kommun <kommun@kungsbacka.se>
Ämne: Re: Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2020KC115262]
Hej,
Jag önskar få ett överklagat beslut och att vid myndighetens prövning att det i beslutet
motiveras särskilt, varför högsta förvaltningsdomstolens dom i RÅ 1998 ref 44 om loggar inte
är tillämpliga på de efterfrågade loggarna.
Vidare anger ni inte i detta besked om ni prövat dels att få ut dem med stöd av 2 kap. 6 §
andra stycket TF eller för den delen i 2 kap 10 § andra stycket TF.
/Bosse

Mvh
Bosse

Hämta Outlook för iOS
Från: Kommun <kommun@kungsbacka.se>
Skickat: Wednesday, December 9, 2020 11:25:09 AM
Till: bosse.ragnelid@outlook.com <bosse.ragnelid@outlook.com>
Ämne: Sv: Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2020KC115262]
Hej,
Din begäran har inkommit till kommunledningskontoret.
Den typ av loggar som anges i begäran är inte allmänna handlingar och ska därför inte
lämnas ut. Sådana loggar utgör underlag till bland annat närvarolista och beslutsyrkanden,
som går att ta del av via det upprättade protokollet från sammanträdet. Loggarna i sig har
inte expedierats eller på annat sätt upprättats.
Om du önskar få ett formellt avslagsbeslut som kan överklagas vill vi att du meddelar detta.
Hälsningar
Kristian Egstedt
Registrator
______________________
Kungsbacka kommun
Kommunledningskontoret
0300‐83 43 19

1

kristian.egstedt@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se
www.facebook.com/kungsbackakommun
Värna om miljön! Behöver du skriva ut det här meddelandet?

Från: info@kungsbacka.se <info@kungsbacka.se>
Skickat: den 7 december 2020 08:48
Till: Kommun <kommun@kungsbacka.se>
Ämne: Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2020KC115262]

Hej!
Här kommer ett meddelande som inkommit via Kungsbacka direkt. Om det finns
tillhörande handlingar är de bifogade i detta mail.
Meddelandenummer: 2020KC115262
Reg.datum: 2020‐12‐04 22:37:34
Innehåll
Begäran om allmänna handlingar, kommunstyrelsen
Hej,
Önskar få ut de loggar som kommunen har/för vid ett teamsmöte. Särskilt vill jag få
ut loggar på när ledamöterna har anslutit till mötet, samt när någon loggats ut/blivit
utslängd.
Mötet som avses är Kommunstyrelsens i Kungsbacka kommun digitala
sammanträde, 2020‐11‐24,
Jag vill också ta del av möteskonversation som har förts i chattfunktionen under
mötet.
Med vänlig hälsning
Bosse

Kundens namn:
Kundens adress:
Kundens telefonnummer:
Kundens e‐post: bosse.ragnelid@outlook.com
Fastighetsbeteckning: :
Var vänlig svara kunden och hantera frågan eller handlingen enligt förvaltningens
rutin för diarieföring. Kungsbacka direkt överlämnar och stänger härmed
2

meddelandet.
Med vänlig hälsning
Camilla Gerdgren
Samhällsvägledare
Kungsbacka direkt – kommunens kundcenter
Telefon: 0300‐83 40 00
info@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se/
www.facebook.com/kungsbackakommun
www.linkedin.com/company/kungsbacka‐kommun/

Från: Bosse Ragnelid <bosse.ragnelid@outlook.com>
Skickat: den 4 december 2020 22:37
Till: info@kungsbacka.se <info@kungsbacka.se>
Ämne: Begäran om allmänna handlingar, kommunstyrelsen
Hej,

Önskar få ut de loggar som kommunen har/för vid ett teamsmöte. Särskilt vill jag få
ut loggar på när ledamöterna har anslutit till mötet, samt när någon loggats ut/blivit
utslängd.

Mötet som avses är Kommunstyrelsens i Kungsbacka kommun digitala
sammanträde, 2020‐11‐24,

Jag vill också ta del av möteskonversation som har förts i chattfunktionen under
mötet.

Med vänlig hälsning

3

Bosse

4

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-11
Diarienummer

KS 2021-00479

Yttrande över laglighetsprövning av godkännande av överenskommelse om
fastighetsreglering för del av Åsa 5:246 och Åsa 4:143 med Eksta Bostads AB
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande över laglighetsprövning av godkännande av överenskommelse om
fastighetsreglering för del av Åsa 5:246 och Åsa 4:143 med Eksta Bostads AB, daterat 2021-05-11,
och översänder det till förvaltningsrätten i Göteborg.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige godkände den 9 mars 2021 överenskommelse om fastighetsreglering för del av
Åsa 5:246 och Åsa 4:143 med Eksta Bostads AB för genomförande av detaljplan för bostäder samt
gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 m.fl.
Beslutet har överklagats genom laglighetsprövning. Förvaltningsrätten har förelagt kommunen att
senast den 31 maj 2021 skriftligen bemöta det som står i överklagandet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-11
Yttrande med bilaga, 2021-05-11
Överklagandeskrift med bilagor, 2021-04-16
Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 26
Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten i Göteborg
Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

1 (1)
Kungsbacka kommun
Lisa Carlsson

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2021-05-11

Förvaltningsrätten i Göteborg, avdelning 3
forvaltningsrattenigoteborg@dom.se

Diarienummer

KS 2021-00479

Ert målnummer

4338-21

Göran Bonander ./. Kungsbacka kommun ang. laglighetsprövning enligt
kommunallagen
Kungsbacka kommun, Kommunen, får härmed yttra sig enligt förvaltningsrättens föreläggande den 16
april 2021. Kommunen önskar att få yttra sig inför målets slutliga avgörande, för det fall ytterligare
skriftväxling sker eller det annars krävs för målets utredning.
Inställning
Kommunens inställning är att beslutet har tillkommit i laga ordning och att det inte strider mot lag eller
annan författning. Överklagandet ska därför ogillas.
Grunder
Ärendet
1.
Eksta Bostads AB, Eksta, är kommunens helägda bostadsbolag enligt lagen (2010:879) om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, allmännyttelagen. De allmännyttiga
bostadsbolagen ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer, kommunen kan inte
utan vidare stödja bolaget ekonomiskt, bolaget är undantaget från reglerna om att kommunens
näringsverksamhet ska bedriva utan vinstsyfte samt omfattas inte av självkostnadsprincipen.1
2.

Eksta äger fastigheterna Åsa 4:144 och 4:161, som ingår i den detaljplan som fullmäktige antog
den 9 mars 2021, § 27. Under arbetet med att utarbeta detaljplan och genomförande av denna
framkom möjligheter att genom fastighetsreglering överföra mark från kommunens fastigheter
Åsa 5:246 och Åsa 4:143 till Ekstas ovannämnda fastigheter.

3.

Kommunstyrelsens förvaltning tog inför diskussionerna med Eksta fram en värdering, bilaga
till överklagandet. Värderingen är underlag för kommunens tjänstemän för att bedöma om en
marköverlåtelse uppfyller kommunallagens och statsstödslagens på att sälja mark till
marknadsmässigt pris. Det följer även av kommunens riktlinjer för markanvisningar och
exploateringsavtal2 att kommunen vid direktanvisning ska göra en värdering av fastigheten för
att säkerställa en marknadsmässig prisnivå.

1
2

Allmännyttelagen 2 §
riktlinjer-for-markanvisningar-och-exploateringsavtal-rev-2018-02-07.pdf (kungsbacka.se)
Kommunstyrelsen
kommun@kungsbacka.se
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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4.

Frågan om det i framtiden skulle uppstå myndighetskrav som innebär en alltför kostsam
marksanering hanterades i fullmäktiges beslut genom att Eksta får möjlighet att återkomma till
fullmäktige med förfrågan om att få möjlighet att avyttra fastigheten till exploatör som kan
bygga bostadsrätter.

Klagandens invändning
5.
Klaganden vänder sig, som överklagandet får förstås, dels mot felaktigheter i beredningen av
ärendet (inte tillkommit i laga ordning), dels mot att Kommunen genom överenskommelsen om
fastighetsreglering skulle ha överlåtit mark till ett för högt värde (strider mot lag eller annan
författning).
Eventuella felaktigheter i beredning av ärendet inför beslut i kommunfullmäktige
6.
Beredningskravet i kommunallagen3, KL, avser reglerna om att ett ärende som ska behandlas
av fullmäktige ska beredas, antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller
av en fullmäktigeberedning,
7.

Det finns däremot inga bestämmelser i kommunallagen som reglerar vilken utredning som ska
finnas med vid fullmäktiges behandling och beslut i ett ärende. Kommunallagens regler om
beredning tar inte sikte på innehållet och kvaliteten i beredningen, utan på att ärende blir
allsidigt belyst. Beredning och utredning sammanblandas ofta, men är olika begrepp.

8.

Det finns inte heller inte några bestämmelser i arbetsordningen4 för kommunfullmäktige i
Kungsbacka kommun om utredningsunderlag eller att utredningsunderlag ska finnas med vid
kommunfullmäktiges ärendebehandling.

9.

Hur beredning av fullmäktigeärenden ska ske avgörs av kommunstyrelsen, om inte
kommunfullmäktige beslutar annat5.

10.

Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden bör finnas
tillgängliga för varje ledamot och ersättare före sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken
omfattning övriga handlingar ska göras tillgängliga för ledamöter och ersättare före
sammanträdet.6

11.

När det gäller att kartunderlaget skulle vara felaktigt redovisat hänvisar kommunen till
beslutsunderlaget i fullmäktiges protokoll - Överenskommelse om fastighetsreglering,
undertecknad 2021-01-21, bilaga. Det framgår av fastighetsregleringen att den avser hela skifte
3 om cirka 4 000 kvadratmeter, som består av både mark för bostadsändamål och för allmän
plats gång cykelväg, enligt punkt 2.1. Marken för bostadsändamål utgör 1 345 kvadratmeter,
vilket också utgör det huvudsakliga underlaget för värderingen av marken. Mark för allmän

3

KL 5 kap 26-28 §§
Arbetsordning för kommunfullmäktige (kungsbacka.se)
5 Arbetsordningen 5 §
6 Arbetsordningen 7 §
4

KUNGSBACKA KOMMUN
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plats är normalt sett inte en större del av markvärden och i detta fall tillkommer eventuella
kostnader för marksanering.
12.

Kommunen anser sammanfattningsvis att det inte förekommit några procedur- eller
handläggningsfel och att beslutet tillkommit i laga ordning.

Överlåtelse av mark till påstått för högt värde
13.
Det strider inte mot lag eller annan författning att genom fastighetsreglering överlåta mark till
ett högt värde. Kommunen är dessutom förhindrad, se punkt 1 ovan, att lämna Eksta villkor
som inte är marknadsmässiga. Ett upphävande av beslutet på de grunder som klaganden anför
skulle tvärtom strida mot lag eller annan författning.
14.

Frågan om Eksta skulle ha förvärvat markområdena till för bolaget oförmånliga villkor är inte
en fråga som förvaltningsrätten kan pröva genom laglighetsprövning av kommunens beslut.

Kungsbacka som ovan

______________________

______________________

Bilaga: Överenskommelse om fastighetsreglering, undertecknad 2021-01-21

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I GÖTEBORG

Aktbilaga 8
Mål nr. 4338-21
Avd. 3

FÖRELÄGGANDE
2021-04-16

Kungsbacka kommun

§26

Parter: Göran Bonander ./. Kungsbacka kommun
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen
Domstolen har fått in handlingar i målet. Handlingarna följer med detta brev.
Lämna ett yttrande till domstolen

Ni ska lämna in ett skriftligt yttrande där ni bemöter det som står i handlingarna.
Domstolen måste ha yttrandet senast den 30 april 2021. När tiden har gått ut kan
domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in.
När ni skickar in yttrandet

Uppge namn, målnummer 4338-21 och mobilnummer eller annat telefonnummer ni kan nås
på. Lämna också e-postadress, så att vi kan skicka handlingar i målet via e-post.
Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på
annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, använd www.domstol.se/kontaktformular.
Har ni frågor?

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 031-732 70 00.
Gunilla Falk
Bifogade handlingar: aktbilaga 1

Dok.Id 765346

Sida 1 (av 1)
Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.
Besöksadress
Sten Sturegatan 14
Telefon
031 - 732 70 00

Öppettider
måndag–fredag
08:00–16:00

Postadress
Box 53197
400 15 Göteborg

E-post
forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
Webbplats
www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se

Registrator Förvaltningsrätten i Göteborg - FGO
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Kategorier:

04-08

PG Bonander <40.bona@gmail.com>
den 8 april 2021 22:08
FÖRVALTNINGSRÄTTEN
Registrator Förvaltningsrätten i Göteborg - FGO
I GÖTEBORG
Överklagan av Kungsbacka Kommunfullmäktiges beslut § 26 sammanträde
Avd. 3
2021-03-09
INKOM:
2021-04-09
Värdeutlåtande vinstdelning Åsa (3).pdf; Granskningsutlåtande Åsa
4 144
m.fl.
MÅLNR: 4338-21
(2).pdf
AKTBIL: 1
Maria; Nya mål

TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG.

ÅSA 2021-

Undertecknad överklagar Kungsbacka Kommunfullmäktiges beslut § 26 sammanträde 2021-03-09
med följande motiveringar:
!/ Värderingsintyget, se nedan, har ett utförande datum 2018-03-18. Värderingen har inte
någon uppgift att den värderade marken har en kraftig miljöbelastning.
2/ Miljöbelastningen påtalas vid samrådet, se nedan, den 2019-02-18 av Miljö o Hälsans
tjänstemän och även Länsstyrelsen. Således närmare ett år EFTER värderingen.
3/ Värderingsintyget är inte redovisat i arbetshandlingarna till Kommunfullmäktige 2021-03-09.
Ett brist som strider mot beredningskravet i Kommunallagen och Kungsbacka Kommuns
arbetsordning.
4/ Felaktigt redovisat kartunderlag i Fullmäktiges arbetshandlingar, se nedan. Den övre kartan
visar det aktuella marken som försäljs av kommunen på 1345 kvm. Finns redovisad i
värderingsintyget. Den nedre kartan i Fullmäktiges handlingar visar en "blåmärkt" yta som
uppfattas av ledamöter som den yta som köps av Eksta. Den markens yta är på cirka 4.000
kvm.
Tills sist vill jag påpeka att den stora köpesumman, som ägaren, Kungsbacka Kommun, kräver av
Eksta Bostads AB med kommande stora saneringskostnader för med sig att bolaget, troligen
tvingas sälja sitt byggprojekt. Det kommer att bebyggas med bostadsrätter av privat
byggföretag. Ägardirektivet till Eksta Bostads AB är att de skall bygga hyresrätter.
Mot bakgrunden av ovan anförda yrkar jag att Förvaltningsrätten gör en laghetsprövning av
Kungsbacka Kommunfullmäktiges bestut i § 26 2021. Beslut har inte tillkommit i laga ordning
och strider mot mot lag eller annan författning enligt min uppfattning.
Karta i väderingsintyget

1

Karta i Fullmäktiges handlingarna

Med vänlig hälsning
Göran Bonander
Ekholms väg 11
43953 Åsa
mob 0704-759407
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2018‐03‐27

Värdeutlåtande
Avseende ersättningslikvid för del av Åsa
5:246

Fastighetskoll Väst AB
Hålgårdsvägen 6
434 96 Kungsbacka

Tfn 0709‐985 589
E‐post lars@fastkoll.se

Org nr 556 960‐0926
F‐skatt

1

2018‐03‐27

Innehållsförteckning
1. Sammanfattning ........................................................................................................................... 3
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1. Sammanfattning
Fastighetskoll Väst AB har av Kungsbacka Kommun genom Susanne Calming fått i
uppdrag att bedöma ersättningslikviden för ett område av Åsa 5:246 som skall
överföras till Åsa 4:161.
Åsa är ett samhälle som är beläget mellan E6.an och havet ca 2 mil söder om
Kungsbacka. Området ligger i nordöstra delen av samhället ca 500 m från centrala
Åsa, se karta och översiktskarta bilaga 1 och 4.
Området är under planläggning och den kommande detaljplanen kommer ange
mark för bostadsändamål för värderingsobjektet. Tanken är att området skall
bebyggas med bostadsrätter. Området som skall överföras uppgår till ca 1345 kvm
och utgör del av den gamla banvallen som går genom Åsa.
Enligt uppdraget skall värdebedömningen/ersättningslikviden beräknas för
området med beaktande av att bostäder byggs i form av bostadsrätt.
Ersättningslikviden för del av Åsa 5:246 bedöms avrundat till:
Tremiljoner sjuhundra fyrtiotusen konor (3 740 000 kr)
eller
Tvåtusen sjuhundraåttio kronor/kvadratmeter (2780 kr/kvm).
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2. Uppdragsbeskrivning
2.1 Värderingsobjekt
Del av Åsa 5:246. Se bifogad karta bilaga 1 och detaljplanekarta, bilaga 5.

2.2 Uppdragsgivare
Kungsbacka kommun, genom Susanne Calming.

2.3 Ägandeförhållande
Ägare till värderingsobjektet (del av Åsa 5:246) är Kungsbacka kommun. se utdrag
ur fastighetsregistret, bilaga 2.

2.4 Syfte
Detta värdeutlåtande syftar till att bedöma ersättningslikviden för
värderingsobjektet inför förhandling mellan fastighetsägaren och exploatör om
överlåtelse.

2.5 Värdetidpunkt
Värdetidpunkt är mars månad 2018.

2.6 Förutsättningar
Värderingsmannen ansvarar inte för eventuella felaktigheter i sakuppgifter oavsett
om dessa är lämnade av uppdragsgivaren, fastighetsägaren, olika myndigheter eller
är hämtade från offentliga register. Fastighetsbeskrivningen avser att ge en
översiktlig information om aktuell fastighet. Besiktningen på plats syftar endast till
att ge ett underlag för bedömningen av marknadsvärdet. Värdeutlåtandet fritar inte
en eventuell köpare från dennes undersökningsplikt eller en säljare från dennes
upplysningsplikt enligt 4 kap 19 § jordabalken (JB).
Villkor för värdeutlåtande framgår av bilaga 9.

3 Besiktning och värderingsunderlag
3.1 Sakuppgifter och källor
Värdebedömningen grundar sig på följande material och uppgifter:









Karta över aktuellt område, bilaga 1.
Fastighetsinformation, bilaga 2
Foto, bilaga 3
Översiktskarta, bilaga 4
Planförslag, bilaga 5
Ortsprismaterial, bilaga 6
Exploateringskalkyl, bilaga 7
Skatteverkets riktvärde 8
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3.2 Besiktning
Fastigheten besiktigades den 20 februari av undertecknad, se foto bilaga 3.

4 Beskrivning
4.1 Tomt och Läge
Värderingsobjektet är beläget i nordöstra delen av Åsa samhälle. Åsa bedöms vara
en attraktiv ort med närhet till havet och med pendeltågsstation som underlättar
arbetspendling norrut mot Kungsbacka och Göteborg samt söderut till bl.a.
Halmstad och Malmö. Området ligger i ett villaområde ca 500 m norr om centrala
Åsa. Området som enligt uppgift uppgår till 1345 kvm, utgörs av del av gamla
banvallen som löper genom Åsa är tänkt att överföras till Åsa 4:161 för att kunna
bilda en bostadsfastighet för flerbostadshus enligt planförslag, se bilaga 5.
Hela planområdet som är tänkt för exploatering uppgår enligt uppgift till 5325 kvm
och är delvis bevuxet med sly. Södra delen sluttar åt väster medan den norra delen
är plan, se foto bilaga 3.
Området bedöms som lättexploaterat med hänsyn till terräng och möjlighet till
kommunikationer. Området bedöms också ha ett för orten bra marknadsläge för
bostäder med hänsyn till dess läge i befintligt bostadsområde med närhet till service
m.m.

4.2 Byggnad
Området är idag obebyggt.

4.3 Planförhållande m.m.
Området är under planläggning där tänkt detaljplan anger bostadsändamål. Enligt
detaljplanen tolkas den maximala byggrätten för området uppgå till ca 3700 kvm
BTA.

4.4 Servitut, nyttjanderätter och inskrivningar
Värderingsobjektet utgörs av del av fastigheten Åsa 5:246. Fastigheten är en stor
kommunal fastighet som berörs av en rad rättigheter och servitut. Det förutsätts att
dessa rättigheter beaktas i planarbetet varvid ingen av rättigheterna bedöms
påverka marknadsvärdet.

4.5 Taxeringsinformation
Åsa 5:246 utgörs av flera olika taxeringsenheter. Taxeringsvärdet för fastigheten
bedöms inte relevant för det aktuella området. Istället har skatteverkets
riktvärdesangivelse använts för att erhålla relevanta taxeringsuppgifter. Området
ligger i ett riktvärdesområde som anger taxeringsvärdet 1700 kr/kvm BTA för
bostäder, se bilaga 8.
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5 Värderingsmetoder
5.1 Allmänt
För att bestämma marknadsvärdet söks det mest sannolika pris som skulle betalas
vid en försäljning på den fria marknaden. Vid bedömning av marknadsvärdet på
byggrätter uttryckt i kr/kvm BTA används i detta fall ortsprismetoden,
avkastningsmetoden i form av en exploateringskalkyl samt en kontroll med stöd av
taxeringsvärdemetoden. För de områden där byggrätten kan bestämmas anges både
ett värde uttryckt kr/kvm BTA och ett totalt marknadsvärde.

5.2 Ortsprismetoden
Ortsprismetoden är en metod för att bedöma marknadsvärdet för värderingsobjektet
med ledning av jämförelser med likartade försålda fastigheter som är belägna i ett
närliggande och likvärdigt marknadsområde. Jämförelsematerialet ska också ha en
aktualitet d.v.s. att de sålda fastigheterna inte ska ha skett för långt tillbaks i tiden.
Vid värderingen med ortsprismetoden kan köpeskilling antigen jämföras direkt eller
genom nyckeltalsjämförelser som ex. köpeskilling/taxeringsvärde(K/T) och
köpeskilling/areal (Kr/kvm).

5.3 Taxeringsvärdemetoden
Vid en bedömning av marknadsvärdet för marken med hjälp av
taxeringsvärdemetoden används det vedertagna uttrycket att taxeringsvärdet skall
motsvara 75 % av marknadsvärdet 2 år före taxeringsåret. I skatteverkets riktvärde
utgår man från en färdig tomt som är ansluten till vatten och avlopp samt är grovt
planerad. I skatteverkets taxeringsmodell görs ingen skillnad på bostadsrätter och
hyresrätter. Således kan man utgå från att alla prisnivåer utgörs av pris/kvm BTA
för bostadsrätter.

5.4 Avkastningsmetoden
Avkastningsmetoden är en metod för att bedöma värdet av fastigheter med
näringsverksamhet. Metoden lämpar sig för exempelvis bebyggda hyres- och
industrifastigheter men även för jord och skogsbruksfastigheter. Den kan även
användas i form av en exploateringskalkyl. Avkastningsmetoden innebär att en
nuvärdeberäkning görs av framtida intäkter och kostnader så att ett
avkastningsvärde erhålls för fastigheten.

6. Värdering
6.1 Allmänt
Det aktuella värderingsobjektet består av mark som enligt förslag till detaljplan
skall bebyggas med bostäder. Upplåtelseformen skall enligt uppdragsgivaren vara
bostadsrätt. Vid bedömning av marknadsvärdet för mark som skall bebyggas för
ovan angivna ändamål bedöms värdet först i ett pris uttryckt i kr/kvm BTA
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(bruttoarea). Därefter omsätts de framräknade värdet på den totala byggrätten som
tillåts på området enligt gällande detaljplan.
Bostäderna skall enligt uppdragsbeskrivningen värderas utifrån upplåtelseformen
bostadsrätt. För att bedöma marknadsvärdet används i huvudsak ortsprismetoden.
Taxeringsvärdemetoden skall normalt sett användas med försiktighet då den oftast
bara ger en grov indikation på värdenivån. Avkastningsvärdet bedöms genom en
s.k. exploateringskalkyl. Kalkylens intäktssida utgörs av projektvärdet efter
färdigställande där värdet bedöms bl.a. med ledning av marknadsmässig indata för
hyror, kostnader för drift- och underhåll och fastighetsskatt samt ett
marknadsmässigt avkastningskrav. Exploateringskostnaderna är schablonmässigt
bedömda med ledning av statistik och erfarenhetstal. Byggrättens marknadsvärde
bedöms genom att avräkna projektrisk och vinst från nettot. Metoden har fördelen
att den efterliknar köpares resonemang inför ett förvärv. Samtidigt är denna typ av
kalkyler mycket känsliga även för förhållandevis små förändringar av indata. Detta
innebär att små fel i uppgifter om exempelvis byggkostnader, avkastningskrav eller
hyresintäkter ger mycket stora skillnader i slutvärde. Avkastningsvärdet och
taxeringsvärdemetoden användes därför endast som ett stöd för att kontrollera
erhållna värden från ortsprismetoden.

6.2 Ortsprismetoden
Ortsprisundersökning görs av sådana fastigheter som är likvärdiga med
värderingsobjektet med hänsyn till fastighetstyp, storlek och läge och i övrigt ett
liknande marknadsläge. Ortsprismaterialet har också valts med hänsyn till att
överlåtelsen ligger nära i tiden. Det statistiska underlag som tagits fram är
överlåtelse genomförda på obebyggda tomter för flerbostadshus (bostadsrätter).
Tidsintervallet har satts från 2010 fram till värdetidpunkten men för att köpen skall
vara relevanta har de räknats upp med fastighetsprisindex till året för
värdetidpunkten. Sökområdet har begränsats till kommuner i Västra Götaland och
Hallands län som bedöms jämförbara med Åsa beträffande bl.a. prisnivåer,
näringslivs och geografiskt läge. En gallring har gjorts av sådana överlåtelse som
kan antas innehålla ofullständiga uppgifter om pris eller i övrigt vara påverkade av
faktorer som gör dem missvisande.
Analysen gav 23 stycken köp avseende bostadsrätter, se bilaga 6. Priset i BTA
inkluderar kostnader för gatuutbyggnad men är exklusive kostnad för VA. Efter
justeringar och uppräkning bedöms prisnivån för dessa överlåtelser till avrundat
4200 kr/kvm BTA vid värdetidpunkten.
Värderingsobjektet bedöms som något sämre än ortsprismaterialets snitt med
hänsyn till marknadsläget. Sammantaget bedöms värderingsobjektet ha en
marknadsnivå om 4100 kr/kvm BTA för bostadsrätter.
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6.3 Exploateringskalkyl
Med hjälp av exploateringskalkyl har marknadsvärdet för byggrätt avseende
bostadsändamål i form av bostadsrätt beräknats. I exploateringskalkylen bilaga 7,
erhålls ett byggrättsvärde om avrundat 3900 kr/kvm BTA.

6.4 Taxeringsvärdemetoden
Med hjälp av taxeringsvärdemetoden kan marknadsvärdet bedömas dels med hjälp
av att använda markens taxeringsvärde men också genom att använda riktvärdet i
kr/kvm byggrätt som tagits fram i samband med taxeringen.
Taxeringsvärdemetoden bör användas med försiktighet då schablonen 75 % av
marknadsvärdet är ett väldigt grovt nyckeltal. I aktuellt fall används den endast
som en kontrollmetod på att det framtagna värdet är rimligt. Värderingsobjektet har
inte åsatts något eget taxeringsvärde varvid riktvärdena från skatteverket används.
Riktvärdet för bostäder uppgår 2018 till 1700 kr/kvm. Omsatt på
värderingsobjektet ger det ett marknadsvärde om 2266 kr/kvm BTA i 2016 års
nivå. Enligt ovan skall en justering göras för att anpassa värderingsobjektet med
hänsyn till VA, gata och grovplanering samt eventuell prisutveckling fram till
värdetidpunkten. I aktuellt fall bedöms det inte bli några större kostnader för
grovplanering och gata varvid nivån bedöms till 3500 kr/kvm BTA.

6.5 Samlad bedömning
Värdebedömning har gjorts för ändamålen bostad i form av bostadsrätt med stöd av
i första hand ortsprismetoden och i andra hand genom en exploateringskalkyl. En
bedömning har också gjorts med stöd av taxeringsvärdemetoden men denna
bedöms inte relevant på grund av dess grova uppskattning av värdet, varvid den
inte tillmäts någon betydelse. Värdet uttrycks i kr/kvm BTA. I den samlade
bedömningen vägs ortsprismetoden och avkastningsmetoden samman. Med stöd av
ovan bedöms marknadsvärdet till 4000 kr/kvm BTA.

6.6 Vinstdelning
Enligt ovan utgörs värderingsobjektet av områden som skall överföras från en
fastighet till en annan genom fastighetsreglering. Eftersom marken utgörs av
kvartersmark för enskilt ändamål skall värdet bedömas genom s.k. vinstdelning.
Vinstdelning sker antingen genom direkt vinstdelning eller indirekt vinstdelning.
En direkt vinstdelning innebär att vinsten fördelas efter en bestämd
”fördelningsnyckel”, som styr parternas vinstandelar. Då måste man veta hur
mycket den avstående fastigheten minskar i värde och hur mycket den tillträdande
fastigheten ökar i värde, dvs. hur stor värdeökningen (båtnaden) är. I en renodlad
direkt fördelning görs först en fördelning av värdeökningen och sedan en fördelning
av kostnaderna. Båda fördelningarna måste då göras enligt samma
fördelningsnyckel.
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Fördelning efter fastigheternas värdeförändring och likadelning är exempel på en
direkt vinstdelningsmetod.
Fördelning efter fastigheternas värdeförändring brukar främst tillämpas vid
servitutsåtgärder. Likadelning innebär att vinster och kostnader delas lika mellan
parterna.
Indirekt vinstdelning innebär att man inte i detalj behöver bestämma
värdeförändringarna för de berörda fastigheterna.
Det s.k. likvidvärdet (= ersättningen) bestäms i stället enligt en klart uttalad
värderingsprincip, som enligt erfarenhet i normalfallet kan anses tillgodose kravet
på en skälig vinstfördelning mellan de berörda fastighetsägarna. Vid indirekt
vinstfördelning är det alltså själva sättet att bestämma värdet för den mark som
överförs som är avgörande för vinstfördelningen – inte värdena före och efter för
respektive berörd fastighet. De mest typiska indirekta metoder som används i
praktisk tillämpning är den s.k. genomsnittsvärdeprincipen.
Eftersom ersättningen vid en indirekt vinstdelning bestäms utan att fastigheternas
värdeförändringar beräknas, kan det inträffa att slutresultatet för en viss fastighet
blir negativt. I så fall måste en jämkning göras av likviden med stöd av 5 kap. 11 §
FBL.
Genomsnittsvärdeprincipen
Denna indirekta vinstdelningsmetod, som även berörs i förarbetena och som har
slagits fast genom två HD-avgöranden, tillämpas i fråga om s.k. tomtbildning, dvs.
vid fastighetsreglering av mark för enskild bebyggelse och för bildande av
rättigheter för vissa tillbehör till sådan mark. Se vidare längre fram om denna
metod.
Parcellvärdering
Begreppet står för den indirekta värderingsmetodik som används vid omarrondering
och som innebär att värdet av varje berört skifte (parcell) bestäms enligt en
schablonmodell med utgångspunkt i ”normala” överlåtelsepriser för mark av
aktuellt slag.
Klyvning
Vinstdelning ska även göras vid klyvning. Det arbetssätt som brukar tillämpas är
att värdet av klyvningslotterna efter klyvning bestäms, varefter en utjämning sker
enligt andelstalen. Genom ett sådant förfarande blir vinsten indirekt fördelad enligt
andelstalen.
Slutligen finns en mellanvariant som kan kallas ersättning med råge. Detta är en
metodik som ligger mycket nära hur lagtexten i 5 kap. 10 a § FBL är utformad och
som ligger i gränslandet mellan en direkt och en indirekt metod. Denna metodik är
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särskilt vanlig vid s.k. vägförrättningar men tillämpas även vid fastighetsreglering i
olika situationer.
Tomtbildningsfallen
Överföring av mark till bebyggelsefastigheter brukar ibland – något oegentligt –
kallas för tomtbildning. Orsaken till detta är att det ersättningssystem som
tillämpas, den s.k. genomsnittsvärdeprincipen.
Med ”tomt” avses här en fastighet, inom eller utanför detaljplan, vars ändamål är
bebyggelse (byggnader eller anläggningar) och med tomtmark avses mark som ska
ingå i en sådan fastighet eller som ska förvärvas med särskild rätt (t.ex. servitut) för
att komplettera en bebyggelsefastighet.
För fastigheter som är avsedda för bebyggelse (tomtmark) finns sedan länge en väl
etablerad praxis för hur vinstfördelningen ska utföras. Denna praxis, den s.k.
genomsnittsvärdeprincipen kan härledas tillbaka till en HD-dom i ett
expropriationsmål.
Den grundläggande tanken bakom genomsnittsvärdeprincipen är att det är värdet
av själva byggrätten som ska fördelas lika över arealen. Om någon ”tomtdelägare”
gör en investering för att öka tomtens värde utöver det grundläggande
byggrättsvärdet, t.ex. betalar exploateringsavgifter, så behöver denne inte dela med
sig av denna värdeökning till intilliggande fastigheter.
Det marknadsvärde som ska fördelas vid en tillämpning av
genomsnittsvärdeprincipen är alltså råtomtvärdet av den fastighet som ska ny- eller
ombildas. De värdeökningar som följer av att någon av ”tomtdelägarna” investerar i
åtgärder för att förbättra tomten utöver råtomtvärdet tillfaller den som bekostar
åtgärderna.
Marknadsvärdet har enligt ovan bedömts till 4000 kr/kvm BTA. Den totala
byggrätten som uppstår genom detaljplanen och då områdena hamnar inom
samma fastighet bedöms enligt ovan uppgå till 3700 kvm BTA. Totalt
marknadsvärde för fastigheten, d.v.s. byggrättsvärde uppgår till 14 800 000 kr.
Enligt ovan uppgår områdets totala areal till 5325 kvm. Genomsnittsvärdet torde
därmed uppgå till avrundat 2780 kr/kvm.

7. Ersättningsberäkning
Vid bedömning av ersättningslikviderna och marknadsvärdena för
värderingsobjektet används ovan framräknade värdenivåer.
Enligt ovan har det konstaterats att marken som skall överföras utgörs av ett s.k.
tomtbildningsfall där fastighetsregleringen är nödvändig för att tillskapa värdet för
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den blivande fastigheten, varvid det enligt praxis är genomsnittsvärdet rakt av som
skall tillämpas.
Vid tillämpning av denna metod är det byggrättsvärdet som skall vara normgivande
varvid markens genomsnittsvärde utgörs av råtomtsvärdet i kr/kvm tomt. Detta får
anses uppfyllt då den ovan gjorda bedömningen utgått från byggrättsvärdet uttryckt
i kr/kvm BTA som sedan fördelats på arealen.
Ersättning:
Reglering kvartersmark för bostadsrätt
Området som överförs från kommunens fastighet Åsa 5:246 till Åsa 4:161 utgörs av
kvartersmark för bostadsändamål i form av bostadsrätt och anses nödvändig för att
tillskapa värdet av byggrätten på området. Området uppgår enligt uppgift till 1345
kvm. Ersättningslikviden skall utgå med ett genomsnittsvärde ”råtomt” vilken
bedömts till 2780 kr/kvm. Ersättningslikviden skall utgå med ett totalt belopp om
avrundat 3 740 000 kr.
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© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.
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Fastighetsinformation
Rapport
KUNGSBACKA ÅSA 5:246

Status:

Levande

Distrikt:
Ölmevalla
Ajourdatum IM: 2016-06-28
Riksnyckel: 130117737
Internnyckel: 130117737
Ajourdatum FR: 2016-06-29
Lantmäteriförrättning pågår - beslut taget på dagboksnummer 150225 (20180208)

Officiella noteringar

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Fastighetens andel i samfälligheter är inte utredda

Tidigare beteckning
Upphörde

Beteckning

FRM-akt

1986-10-15

N-ÖLMEVALLA ÅSA 5:246

1384-86/152

Ursprung
Fastighet

ÅSA 5:218 KUNGSBACKA

Avregistrerad till

(Uppgifter saknas)

Adress
Gata/väg

Distrikt

Kommundel

KLÄPPAVÄGEN 10
Populärnamn: LILLA LOKETS FÖRSKOLA
KLÄPPAVÄGEN 12
ÅSA STATIONSVÄG 83

Ölmevalla

ÖLMEVALLA

Ölmevalla
Ölmevalla

ÖLMEVALLA
ÖLMEVALLA

Areal
Totalt/Område

Landareal (Kvm)

Vattenareal (Kvm)

Totalareal (Kvm)

Totalt:

60025

0

60025

Koordinater
Område: 1

Koordinatpar
Lokalt - SWEREF 99 12 00
SWEREF 99 TM
RT90 2,5 G Väst
Ajourhålles i:
Punkttyp:
Referenskarta:
Rikstrianguleringssystem:
Kvalitetsdatum:
Kvalitet:

X-Koord
6359725,4
6360840,2
6365095,4
SWEREF 99 TM
Centralpunkt inom området
-KUNGSBACKA
SWEREF 99 TM
2012-12-14
AKRA

Y-Koord
157280,1
326814,8
1278313,1

X-Koord
6359833,4
6360955,2
6365212,3
SWEREF 99 TM
Centralpunkt inom området
-KUNGSBACKA
SWEREF 99 TM

Y-Koord
157119,4
326659,0
1278158,5

Område: 2

Koordinatpar
Lokalt - SWEREF 99 12 00
SWEREF 99 TM
RT90 2,5 G Väst
Ajourhålles i:
Punkttyp:
Referenskarta:
Rikstrianguleringssystem:
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Kvalitetsdatum:
Kvalitet:
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2007-03-30
AKRA

Område: 3

Koordinatpar
Lokalt - SWEREF 99 12 00
SWEREF 99 TM
RT90 2,5 G Väst
Ajourhålles i:
Punkttyp:
Referenskarta:
Rikstrianguleringssystem:
Kvalitetsdatum:
Kvalitet:

X-Koord
6359509,1
6360618,3
6364871,9
SWEREF 99 TM
Centralpunkt inom området
-KUNGSBACKA
SWEREF 99 TM
2009-12-02
AKRA

Fiske

Y-Koord
157411,9
326936,9
1278432,6

(Uppgifter saknas)

Samfällighet/Gemensamhetsanläggning
Ingår i

ÅSA GA:8 KUNGSBACKA

Samfällighetsförening

(Uppgifter saknas)

Skattetal

(Uppgifter saknas)

Åtgärder
Datum

FRM-akt

Egen aktbeteckning

Littera

Egen aktbeteckning

Littera

2010-08-10
1384-10/125
Åtgärder:
Anläggningsåtgärd
Gäller i fastighet
ÅSA 3:10 KUNGSBACKA
ÅSA 3:14 KUNGSBACKA
ÅSA 3:321 KUNGSBACKA
ÅSA 4:2 KUNGSBACKA
ÅSA 4:3 KUNGSBACKA
ÅSA 4:4 KUNGSBACKA
ÅSA 4:14 KUNGSBACKA
ÅSA 4:118 KUNGSBACKA
ÅSA 4:143 KUNGSBACKA
ÅSA 4:144 KUNGSBACKA
ÅSA 4:146 KUNGSBACKA
ÅSA 4:152 KUNGSBACKA
ÅSA 4:153 KUNGSBACKA
ÅSA 4:159 KUNGSBACKA
ÅSA 5:6 KUNGSBACKA
ÅSA 5:48 KUNGSBACKA
ÅSA 5:53 KUNGSBACKA
ÅSA 5:214 KUNGSBACKA
ÅSA 5:215 KUNGSBACKA
ÅSA 5:219 KUNGSBACKA
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
ÅSA 5:253 KUNGSBACKA
ÅSA 5:284 KUNGSBACKA
ÅSA 5:294 KUNGSBACKA
ÅSA 7:1 KUNGSBACKA
ÅSA GA:8 KUNGSBACKA
ÅSA S:7 KUNGSBACKA
ÅSA S:14 KUNGSBACKA
Datum

FRM-akt

2010-01-05

1384-05/170
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Åtgärder:
Fastighetsreglering
Gäller i fastighet
ÅSA 1:215 KUNGSBACKA
ÅSA 4:142 KUNGSBACKA
ÅSA 4:143 KUNGSBACKA
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
ÅSA S:4 KUNGSBACKA
ÅSA S:7 KUNGSBACKA
ÅSA S:13 KUNGSBACKA
Datum

FRM-akt

Egen aktbeteckning

Littera

Egen aktbeteckning

Littera

Egen aktbeteckning

Littera

Egen aktbeteckning

Littera

Egen aktbeteckning

Littera

2009-10-27
1384-08/166
Åtgärder:
Fastighetsreglering
Gäller i fastighet
RÅGELUND 1:95 KUNGSBACKA
ÅSA 4:10 KUNGSBACKA
ÅSA 4:15 KUNGSBACKA
ÅSA 4:118 KUNGSBACKA
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
ÅSA GA:7 KUNGSBACKA
ÅSA GA:8 KUNGSBACKA
ÖLMEVALLA-BERG 2:4 KUNGSBACKA
Datum

FRM-akt

2009-08-18
1384-09/112
Åtgärder:
Fastighetsreglering
Gäller i fastighet
ÅSA 5:219 KUNGSBACKA
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
Datum

FRM-akt

2007-03-16
1384-05/170
Åtgärder:
Fastighetsreglering
Gäller i fastighet
ÅSA 1:215 KUNGSBACKA
ÅSA 4:142 KUNGSBACKA
ÅSA 4:143 KUNGSBACKA
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
ÅSA S:4 KUNGSBACKA
ÅSA S:7 KUNGSBACKA
ÅSA S:13 KUNGSBACKA
Datum

FRM-akt

1979-08-23
13-ÖLM-2096
Åtgärder:
Fastighetsreglering
Anmärkning: FIG 2,3
Gäller i fastighet
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
ÅSA 5:253 KUNGSBACKA
Datum

FRM-akt

1975-07-18
13-ÖLM-2009
Åtgärder:
Avstyckning
Gäller i fastighet
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA

Avskild mark
Fastighet

Åtgärd

ÅSA 5:294 KUNGSBACKA
ÅSA 5:295 KUNGSBACKA

Rättigheter
Län

FRM-akt

Rättighetstyp

Status

Ändamål

N

1384-09/48.1

Officialservitut

Levande

VÄG
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Aktdetaljer
Åtgärd Datum
Senast ändrad
Under ajourf
AVST 2009-07-14
N
Anmärkning/beskrivning:
RÄTT ATT ANVÄNDA OMRÅDE A FÖR UTFART.
Förmån
ÅSA 5:294 KUNGSBACKA
Last
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
Län

FRM-akt

Rättighetstyp

Page 4 of 14

Karta och status

Status

Ändamål

N
1384-11/38.1
Officialservitut
Levande
VÄG
Aktdetaljer
Åtgärd Datum
Senast ändrad
Under ajourf Karta och status
AVST 2011-05-09
N
Anmärkning/beskrivning:
RÄTT ATT ANLÄGGA, UNDERHÅLLA OCH FÖRNYA 2 STYCKEN UTFARTER FRÅN FASTIGHETEN,
UNGEFÄRLIGT LÄGE SE FÖRRÄTTNINGSKARTAN.
Förmån
ÅSA 5:295 KUNGSBACKA
Last
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
Län

FRM-akt

Rättighetstyp

Status

Ändamål

N
13-IM2-86/25538.1
Avtalsservitut
Levande
KRAFTLEDNING MM
Aktdetaljer
Åtgärd
Datum
Senast ändrad
Under ajourf Karta och status
2011-05-09
N
Utredning: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten
Anmärkning/beskrivning:
KRAFTLEDNING MM
Förmån
YNGERED 1:33 FALKENBERG
Last
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
ÅSA 5:295 KUNGSBACKA
Hänvisning
Löpnr FRM-akt
Åtgärd
Datum
Hänvisningstyp
1
1384-05/170
FRGL
2007-03-16 Berörkrets ändrad
2
1384-11/38
AVST
2011-05-09 Berörkrets ändrad
3
86/25538
1986-11-21 Identisk/lika med avtalsservitut i Inskrivningsdelen
Län

FRM-akt

Rättighetstyp

Status

Ändamål

N
13-IM2-86/25542.1
Avtalsservitut
Levande
KRAFTLEDNING MM
Aktdetaljer
Åtgärd
Datum
Senast ändrad
Under ajourf Karta och status
2011-05-09
N
Utredning: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten
Anmärkning/beskrivning:
KRAFTLEDNING MM
Förmån
YNGERED 1:33 FALKENBERG
Last
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
ÅSA 5:295 KUNGSBACKA
Hänvisning
Löpnr FRM-akt
Åtgärd
Datum
Hänvisningstyp
1
1384-11/38
AVST
2011-05-09 Berörkrets ändrad
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2

86/25542

Län

FRM-akt
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1986-11-21
Rättighetstyp

Identisk/lika med avtalsservitut i Inskrivningsdelen
Status

Ändamål

N
13-IM2-86/31784.1
Avtalsservitut
Levande
KRAFTLEDNING MM
Aktdetaljer
Åtgärd
Datum
Senast ändrad
Under ajourf Karta och status
N
Utredning: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten
Anmärkning/beskrivning:
KRAFTLEDNING MM
Förmån
YNGERED 1:33 FALKENBERG
Last
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
Hänvisning
Löpnr FRM-akt
Åtgärd
Datum
Hänvisningstyp
1
86/31784
1986-12-29 Identisk/lika med avtalsservitut i Inskrivningsdelen
Län

FRM-akt

Rättighetstyp

Status

Ändamål

N
13-ÖLM-2096.1
Officialservitut
Levande
AVLOPPSLEDNING
Aktdetaljer
Åtgärd
Datum
Senast ändrad
Under ajourf Karta och status
N
Utredning: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten
Förmån
ÅSA 5:253 KUNGSBACKA
Last
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
Län

FRM-akt

Rättighetstyp

N
D201600289268:1.1
Avtalsservitut
Aktdetaljer
Åtgärd Datum
Senast ändrad
Under ajourf
2016-06-21
N
Anmärkning/beskrivning:
KRAFTLEDNING
Förmån
HAMMERÖ 14:3 KUNGSBACKA
Last
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA

Status

Ändamål

Levande

KRAFTLEDNING

Karta och status

Planer, bestämmelser och fornlämningar
Planer
Byggnadsplan: ÅSA 4:192 MFL

FRM-akt:
Beslutsdatum:
Senast ajourförd:
Berör
Inom planområdet:

13-ÖLM-2092
1978-09-07
2010-06-30
ÅSA 3:10 KUNGSBACKA
ÅSA 3:14 KUNGSBACKA
ÅSA 4:4 KUNGSBACKA
ÅSA 4:14 KUNGSBACKA
ÅSA 4:118 KUNGSBACKA
ÅSA 4:142 KUNGSBACKA
ÅSA 4:144 KUNGSBACKA
ÅSA 4:146 KUNGSBACKA
ÅSA 4:148 KUNGSBACKA
ÅSA 4:152 KUNGSBACKA
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ÅSA 5:219 KUNGSBACKA
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
ÅSA 5:253 KUNGSBACKA
Annan myndighetsinformation
Akt:
Myndighet:
Akt:
Myndighet:
Hänvisningar
Hänvisning
Ändrar
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Kommunspecifika uppgifter
Plannummer
Ö58

ÖLM-6/13
13LM
Ö58
1384
Akt
13-ÖLM-1006
1384-P92/16
1384-P05/4
1384-P05/41
1384-P07/22
1384-P10/9

Beslutsdatum för hänvisat planbeslut
1951-12-12
1992-02-06
2005-01-13
2005-11-10
2007-02-08
2010-02-09

Byggnadsplan: ÅSA

FRM-akt:
13-ÖLM-1006
Beslutsdatum:
1951-12-12
Senast ajourförd:
2017-11-02
Berör
Berörkretsen innehåller 571 berörda fastigheter. Klicka här för att visa alla.
Annan myndighetsinformation
Akt:
ÖLM-6
Myndighet:
13LM
Akt:
Ö22
Myndighet:
1384
Hänvisningar
Hänvisning
Akt
Upphäver
13-ÖLM-305
Upphäver
13-ÖLM-307
Upphäver
13-ÖLM-370
Ändrar
13-ÖLM-481
Upphäver
13-ÖLM-555
Upphäver
13-ÖLM-582
Ändrad av
13-ÖLM-1148
Ändrad av
13-ÖLM-1168
Ändrad av
13-ÖLM-1278
Ändrad av
13-ÖLM-1329
Ändrad av
13-ÖLM-1963
Ändrad av
13-ÖLM-1987
Ändrad av
13-ÖLM-2007
Ändrad av
13-ÖLM-2036
Ändrad av
13-ÖLM-2092
Ändrad av
13-ÖLM-2166
Ändrad av
1384-P86/34
Ändrad av
1384-P90/23
Ändrad av
1384-P92/15
Ändrad av
1384-P94/11
Ändrad av
1384-P95/15
Ändrad av
1384-P95/19
Ändrad av
1384-P96/12
Ändrad av
1384-P96/13
Ändrad av
1384-P96/20
Ändrad av
1384-P98/8

Beslutsdatum för hänvisat planbeslut
1935-04-11
1935-06-25
1936-04-20
1939-06-15
1943-05-21
1945-02-27
1954-08-21
1955-02-07
1957-02-16
1957-12-30
1973-08-22
1974-06-14
1975-04-03
1975-11-14
1978-09-07
1982-12-07
1986-11-04
1990-06-07
1992-02-06
1994-06-16
1995-09-07
1995-09-14
1996-04-25
1996-04-25
1996-07-04
1998-03-05
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Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Kommunspecifika uppgifter
Plannummer
Ö22

1384-P01/8
1384-P02/34
1384-P04/9
1384-P05/8
1384-P05/41
1384-P07/22
1384-P07/42
1384-P08/1
1384-P08/21
1384-P10/9
1384-P10/12
1384-P11/9
1384-P11/15
1384-P2017/15
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2001-06-14
2002-11-07
2004-04-01
2005-02-03
2005-11-10
2007-02-08
2007-06-07
2007-12-06
2008-04-03
2010-02-09
2010-03-04
2011-04-07
2011-05-05
2017-09-07

Detaljplan: ÅSA 4:143,1:215 MM

FRM-akt:
Beslutsdatum:
Laga kraft:
Genomförandetid:
Senast ajourförd:
Berör
Inom planområdet:

Annan myndighetsinformation
Akt:
Myndighet:
Hänvisningar
Hänvisning
Ändrar
Ändrar
Ändrar
Ändrar
Ändrar
Ändrar
Ändrad av
Ändrad av
Kommunspecifika uppgifter
Plannummer
ÖP85

1384-P05/41
2005-11-10
2006-05-16
2006-05-17 till 2016-05-16
2010-06-30
ÅSA 1:215 KUNGSBACKA
ÅSA 4:14 KUNGSBACKA
ÅSA 4:118 KUNGSBACKA
ÅSA 4:142 KUNGSBACKA
ÅSA 4:143 KUNGSBACKA
ÅSA 4:144 KUNGSBACKA
ÅSA 4:161 KUNGSBACKA
ÅSA 5:219 KUNGSBACKA
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
ÅSA 5:248 KUNGSBACKA
ÅSA S:1 KUNGSBACKA
ÅSA S:7 KUNGSBACKA
ÅSA S:13 KUNGSBACKA
ÅSA S:14 KUNGSBACKA
ÖP85
1384
Akt
13-ÖLM-1006
13-ÖLM-1963
13-ÖLM-1987
13-ÖLM-2092
1384-P92/16
1384-P95/19
1384-P07/22
1384-P10/9

Beslutsdatum för hänvisat planbeslut
1951-12-12
1973-08-22
1974-06-14
1978-09-07
1992-02-06
1995-09-14
2007-02-08
2010-02-09

Detaljplan: ÅSA 4:142 DEL AV M.FL.

FRM-akt:
Beslutsdatum:
Genomförandetid:
Senast ajourförd:

1384-P92/16
1992-02-06
1992-03-06 till 2007-03-05
2006-10-13
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Berör
Inom planområdet:

Annan myndighetsinformation
Akt:
Myndighet:
Hänvisningar
Hänvisning
Ändrar
Ändrar
Ändrad av
Ändrad av
Kommunspecifika uppgifter
Plannummer
Ö58A
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ÅSA 1:215 KUNGSBACKA
ÅSA 2:4 KUNGSBACKA
ÅSA 5:219 KUNGSBACKA
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
ÅSA S:7 KUNGSBACKA
Ö58A
1384
Akt
13-ÖLM-1963
13-ÖLM-2092
1384-P05/4
1384-P05/41

Beslutsdatum för hänvisat planbeslut
1973-08-22
1978-09-07
2005-01-13
2005-11-10

Ändring av DP: ÅSA(DEL AV Ö22), ÅSA 3:50, DEL AV(Ö25), ÅSA STN.SAMHÄLLE(Ö26)

FRM-akt:
1384-P95/19
Beslutsdatum:
1995-09-14
Laga kraft:
1995-10-13
Genomförandetid:
1995-10-14 till 2000-10-13
Senast ajourförd:
2017-11-02
Berör
Berörkretsen innehåller 465 berörda fastigheter. Klicka här för att visa alla.
Annan myndighetsinformation
Akt:
ÖP22,ÖP25,ÖP26
Myndighet:
1384
Hänvisningar
Hänvisning
Akt
Ändrar
13-ÖLM-1006
Ändrar
13-ÖLM-1148
Ändrar
13-ÖLM-1168
Ändrad av
1384-P96/20
Ändrad av
1384-P98/8
Ändrad av
1384-P01/8
Ändrad av
1384-P02/34
Ändrad av
1384-P04/9
Ändrad av
1384-P05/41
Ändrad av
1384-P07/22
Ändrad av
1384-P08/21
Ändrad av
1384-P11/9
Ändrad av
1384-P11/15
Ändrad av
1384-P2017/15
Kommunspecifika uppgifter
Plannummer
ÖP22,ÖP25,ÖP26

Beslutsdatum för hänvisat planbeslut
1951-12-12
1954-08-21
1955-02-07
1996-07-04
1998-03-05
2001-06-14
2002-11-07
2004-04-01
2005-11-10
2007-02-08
2008-04-03
2011-04-07
2011-05-05
2017-09-07

Övriga bestämmelser och utredningar
Vägplan: VÄG 912, DELEN VÄG 939-KLÄPPA

FRM-akt:
Status:
Beslutsdatum:
Gäller till:
Senast ajourförd:
Berör
Inom planområdet:

1384-P06/12
Avregistrerad
2006-02-16
2011-12-31
2012-04-24
KLÄPPA 2:2 KUNGSBACKA
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KLÄPPA S:2 KUNGSBACKA
ÅSA 1:16 KUNGSBACKA
ÅSA 1:17 KUNGSBACKA
ÅSA 1:18 KUNGSBACKA
ÅSA 1:21 KUNGSBACKA
ÅSA 1:89 KUNGSBACKA
ÅSA 1:91 KUNGSBACKA
ÅSA 1:185 KUNGSBACKA
ÅSA 2:6 KUNGSBACKA
ÅSA 2:11 KUNGSBACKA
ÅSA 2:172 KUNGSBACKA
ÅSA 3:10 KUNGSBACKA
ÅSA 3:11 KUNGSBACKA
ÅSA 3:14 KUNGSBACKA
ÅSA 5:219 KUNGSBACKA
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
ÅSA S:14 KUNGSBACKA

Taxering
Årtal/Taxår 2018/2017
Taxeringsenhet: 166153-6

Uppgiftsår:
2013
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
3000
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
821 Specialenhet, reningsanläggning
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet
Industritillbehör:
Uppgift saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Ägandetyp:
Andel: 1/1
Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)
Taxeringsenhet: 714695-7

Uppgiftsår:
2015
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
49488
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
825 Specialenhet, skolbyggnad
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet
Industritillbehör:
Uppgift saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Ägandetyp:
Andel: 1/1
Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)
Taxeringsenhet: 714696-7

Uppgiftsår:
2013
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
7537
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet
Industritillbehör:
Industritillbehör saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Ägandetyp:
Andel: 1/1
Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)
Årtal/Taxår 2017/2016
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Taxeringsenhet: 166153-6

Uppgiftsår:
2013
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
3000
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
821 Specialenhet, reningsanläggning
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet
Industritillbehör:
Uppgift saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Ägandetyp:
Andel: 1/1
Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)
Taxeringsenhet: 714695-7

Uppgiftsår:
2015
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
49488
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
825 Specialenhet, skolbyggnad
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet
Industritillbehör:
Uppgift saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Ägandetyp:
Andel: 1/1
Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)
Taxeringsenhet: 714696-7

Uppgiftsår:
2013
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
7537
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet
Industritillbehör:
Industritillbehör saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Ägandetyp:
Andel: 1/1
Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)
Årtal/Taxår 2016/2015
Taxeringsenhet: 166153-6

Uppgiftsår:
2013
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
3000
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
821 Specialenhet, reningsanläggning
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet
Industritillbehör:
Uppgift saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Ägandetyp:
Första gången en ägare finns
Andel: 1/1
inom en fastighet
Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)
Taxeringsenhet: 714695-7

Uppgiftsår:
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
Beskrivning:
Industritillbehör:

2015

Skattemynd/kontor:

1433

Areal i kvm:

49488

825 Specialenhet, skolbyggnad
Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet
Uppgift saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
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212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
Ägandetyp:

Första gången en ägare finns
inom en fastighet
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(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Andel: 1/1

Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)
Taxeringsenhet: 714696-7

Uppgiftsår:
2013
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
7537
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet
Industritillbehör:
Industritillbehör saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Ägandetyp:
Första gången en ägare finns
Andel: 1/1
inom en fastighet
Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)
Årtal/Taxår 2015/2014
Taxeringsenhet: 166153-6

Uppgiftsår:
2013
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
3000
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
821 Specialenhet, reningsanläggning
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet
Industritillbehör:
Uppgift saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Juridisk form:
Primärkommuner, borgerliga
Ägandetyp:
Första gången en ägare finns
Andel: 1/1
inom en fastighet
Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)
Taxeringsenhet: 714695-7

Uppgiftsår:
2014
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
49488
Taxeringsvärde tkr: 340
Typkod:
110 Lantbruksenhet, obebyggd
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet
Industritillbehör:
Uppgift saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Juridisk form:
Primärkommuner, borgerliga
Ägandetyp:
Första gången en ägare finns
Andel: 1/1
inom en fastighet
Värderingsenheter
Typ: 00 Total för taxeringsenhet av typ lantbruk
Areal övrig mark (ha):
Typ: 15 Åkermark
Åker areal (ha):
Brukningsvärde:
Dränering:
Samfälld mark:
Riktvärdeområde:

VE id: 00
2
Markvärde (tkr): 340
4
Normalt
Tillfredställande/Självdränerad
Nej
13003
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Basvärde före justering (tkr):
Basvärde före korrigering (tkr):
Basvärde (tkr):
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340
320
Uppgift saknas

Taxeringsenhet: 714696-7

Uppgiftsår:
2013
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
7537
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet
Industritillbehör:
Industritillbehör saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Juridisk form:
Primärkommuner, borgerliga
Ägandetyp:
Första gången en ägare finns
Andel: 1/1
inom en fastighet
Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)
Årtal/Taxår 2014/2013
Taxeringsenhet: 166153-6

Uppgiftsår:
2013
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
3000
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
821 Specialenhet, reningsanläggning
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet
Industritillbehör:
Uppgift saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Juridisk form:
Primärkommuner, borgerliga
Ägandetyp:
Första gången en ägare finns
Andel: 1/1
inom en fastighet
Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)
Taxeringsenhet: 714695-7

Uppgiftsår:
2011
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
49488
Taxeringsvärde tkr: 286
Typkod:
110 Lantbruksenhet, obebyggd
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet
Industritillbehör:
Uppgift saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Juridisk form:
Primärkommuner, borgerliga
Ägandetyp:
Första gången en ägare finns
Andel: 1/1
inom en fastighet
Värderingsenheter
Typ: 00 Total för taxeringsenhet av typ lantbruk
Areal övrig mark (ha):
Typ: 15 Åkermark
Åker areal (ha):
Brukningsvärde:
Dränering:
Samfälld mark:
Riktvärdeområde:
Basvärde före justering (tkr):
Basvärde före korrigering (tkr):
Basvärde (tkr):

VE id: 00
1
Markvärde (tkr): 286
4
Normalt
Tillfredställande/Självdränerad
Nej
13003
286
280
Uppgift saknas

VE id: 300478352

Taxeringsenhet: 714696-7
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Uppgiftsår:
2013
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
7537
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet
Industritillbehör:
Industritillbehör saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Juridisk form:
Primärkommuner, borgerliga
Ägandetyp:
Första gången en ägare finns
Andel: 1/1
inom en fastighet
Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)

Lagfaren ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
Namn enligt lagfart:
Dagboksnummer:
Köp(även transportköp)
Andel:

(FB)

434 81 KUNGSBACKA
KUNGSBACKA KOMMUN
75/2011
Inskrivningsdatum:
1973-12-15
Ingen köpeskilling redovisad.
1/1

Tomträttsinnehavare

(Uppgifter saknas)

Tidigare ägare

(Uppgifter saknas)

Tomträttsupplåtelse

(Uppgifter saknas)

1975-10-01

Inskrivningar
Akt

Inskrivningsdatum

Beslut

86/25542
1986-11-21
Typ:
Avtalsservitut
Företrädesordning: 1
Ändamål:
KRAFTLEDNING MM

Beviljad

Akt

Beslut

Inskrivningsdatum

86/31784
1986-12-29
Typ:
Avtalsservitut
Företrädesordning: 2
Ändamål:
KRAFTLEDNING MM

Beviljad

Akt

Beslut

Inskrivningsdatum

86/25538
1986-11-21
Typ:
Avtalsservitut
Företrädesordning: 3
Ändamål:
KRAFTLEDNING MM

Beviljad

Akt

Inskrivningsdatum

Beslut

2016-06-21

Beviljad

Typ:
Avtalsservitut
Företrädesordning: 4
Ändamål:
Kraftledning

Anteckningar

(Uppgifter saknas)

Noteringar (kommunspecifika)

(Uppgifter saknas)

Område

(Uppgifter saknas)
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Byggnader
Husnr

Byggnadsstatus

Senaste ajourföring

1
Samhällsfunktion
Adress
Gata/väg
KLÄPPAVÄGEN 10
Populärnamn: LILLA LOKETS FÖRSKOLA
Alternativnamn
(Uppgifter saknas)

Byggnadstyp

Gällande

20121019

Husnr

Byggnadstyp

Kommundel
ÖLMEVALLA

Byggnadsstatus

Senaste ajourföring

2
Komplementbyggnad
Adress
(Uppgifter saknas)
Alternativnamn
(Uppgifter saknas)

Gällande

20110325

Husnr

Byggnadsstatus

Senaste ajourföring

3
Komplementbyggnad
Adress
(Uppgifter saknas)
Alternativnamn
(Uppgifter saknas)

Byggnadstyp

Avregistrerad

20170830

Husnr

Byggnadsstatus

Senaste ajourföring

4
Komplementbyggnad
Adress
(Uppgifter saknas)
Alternativnamn
(Uppgifter saknas)

Byggnadstyp

Gällande

20110325

Husnr

Byggnadsstatus

Senaste ajourföring

5
Komplementbyggnad
Adress
(Uppgifter saknas)
Alternativnamn
(Uppgifter saknas)

Byggnadstyp

Gällande

20121019

Husnr

Byggnadsstatus

Senaste ajourföring

6
Komplementbyggnad
Adress
(Uppgifter saknas)
Alternativnamn
(Uppgifter saknas)

Byggnadstyp

Gällande

20141211

Husnr

Byggnadsstatus

Senaste ajourföring

7
Samhällsfunktion
Adress
Gata/väg
KLÄPPAVÄGEN 12
Alternativnamn
(Uppgifter saknas)

Byggnadstyp

Gällande

20141211

Husnr

Byggnadsstatus

Senaste ajourföring

Gällande

20170830

Byggnadstyp

8
Komplementbyggnad
Adress
(Uppgifter saknas)
Alternativnamn
(Uppgifter saknas)

Kommundel
ÖLMEVALLA

- - - Listan slut - - -
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Ortspriser

Kommun

Område

Ändamål

Datum

Kungälv
Göteborg
Halmstad
Partille
Borås
Göteborg
Orust
Varberg
Uddevalla
Halmstad
Lerum
Göteborg
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungälv
Borås
Göteborg
Kungälv
Härryda
Göteborg
Halmstad
Borås
Kungsbacka

Ytterby centrum
Järnbrott
Centralt
Sävdelaen
Centralt
Järnbrott
Flatön
Sörse
Norra hamnen
Frösakull
Centralt
Brottkärr
Björkris
Björkris
Koön
Centralt
Nya Hovås
Centrum
Mölnlycke
Tuve (Hornbach)
Frösakull
Brämhult
Anneberg

Bostadsrätter
Bostadsrätter
Bostadsrätter
Bostadrätter 55+
Bostadsrätter
Bostadsrätter
Bostadsrätt
Bostadsrätt
Bostadsrätt
Bostadsrätter
Bostäder
Bostadsrätter
Bostadsrätter/radhus
Bostadsrätter/radhus
Bostadsrätter
Bostadsrätter
Bostadsrätter
Bostadsrätter
Bostadsrätter
Bostadsrätt
Bostadsrätter
Bostadsrätter
Bostadsrätter

Justerat värde 2018

feb‐11
maj‐11
jun‐11
mar‐12
mar‐12
maj‐12
maj‐12
jul‐12
sep‐12
jun‐13
aug‐13
sep‐13
okt‐13
okt‐13
okt‐13
maj‐14
aug‐14
sep‐14
feb‐15
maj‐15
dec‐15
sep‐17
dec‐17

2598
5127
3519
6003
2719
3262
3715
2719
2895
3785
3028
5677
5224
5224
3154
2699
5864
5250
3374
4161
3374
2500
5400

Justerat värde 2018
7000
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5000
4000
3000
2000
1000
0
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nov‐10
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aug‐13

dec‐14

maj‐16

sep‐17

feb‐19
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Exploateringskalkyl

Exploateringskalkyl
Bostadsrätter i Åsa
Beräkning av intäkter
Netto kr/kvm BOA
Omräkningstal
Netto
Beräkning av Kostnader
Exploateringsavtal, marksanering, rivning m.m. (kr/kvm BTA)
Markkostnader, anläggningar inom kvartersmark (kr/kvm BTA)
Byggkostnader (kr/kvm BTA)
Övriga kostnader (kr/kvm BTA)
Summa kostnader:

36000
1,28
28125
0
1000
22500
0
23500

Riskfaktor/Vinst

694

Byggrättsvärde

3931

Bilaga 8
Skatteverkets riktvärdeskarta
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, DTZ Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, upprättat av
Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. Villkoren
gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande värderingsuppdrag inom
Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;
1 Värdeutlåtandets omfattning
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast
egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till
värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad
som framgår av utlåtandet.
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från
Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig,
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet
inte är föremål för tvist i något avseende.
2 Förutsättningar för värdeutlåtande
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk
Standard”.
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga
myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet.
3 Miljöfrågor
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller
byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig
belastning.

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren
inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av
sanering eller att det föreligger någon annan form av
miljömässig belastning.
4 Besiktning, tekniskt skick
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv)
som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället.
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden,
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella
kunskaper för att upptäcka.
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller
elektriska komponenter.
5 Ansvar
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen).
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten.
6 Värdeutlåtandets aktualitet
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets
marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet.
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som
redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida
kassaflödes- och värdeutveckling.
7 Värdeutlåtandets användande
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör
uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte
som anges i utlåtandet.
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar
värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1.
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller
uppgifter i detta.
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller
refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt
utlåtandet skall återges.
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Datum

2019-02-18
Dnr

PL/2016:12
Detaljplan för bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 m.fl. i Åsa
Genomförande
Byggnadsnämnden beslöt den 2018-11-15§ 302 att genomföra granskning för
detaljplaneförslaget. Detaljplaneförslaget har sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar
och sakägare för yttrande. Granskningstiden har löpt under tiden 2018-11-27 till 2019-01-02 och
har varit tillgängligt i Stadshuset i Kungsbacka samt på kommunens hemsida.
Planförslaget syftar till att möjliggöra:
• Attraktivt och tryggt stråk mellan stationen, centrum och stranden
– genom att anlägga gång- och cykelbana på banvallen
• Förtätning i centrum genom att komplettera med flerbostadshus för bättre underlag
– till kollektivtrafik, kommersiell och offentlig service
• Lyfta karaktären på Åsa Stationsväg genom hänsyn till kulturmiljö och möjlighet till utveckling.
– rätt markanvändning så även den kulturhistoriska delen kan utvecklas
– flerbostadshus i 2 vån närmast kulturmiljön och 4 våningar mot berget
Sammanfattning
Under granskningstiden inkom 14 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak trafikföring,
markmiljö och byggnadernas höjd i den östra delen av planområdet.
Framförda synpunkter har besvarats, vissa har kunnat beaktas genom mindre ändringar i
planhandlingarna.
Inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkter finns
tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens yttrande bifogas.

Samhällsbyggnadskontoret
Elin Kajander
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Statliga och regionala myndigheter
1. Länsstyrelsen
Länsstyrelsens yttrande som kan aktualisera prövning.
Länsstyrelsen menar att området för befintlig planbestämmelse rörande avhjälpning av
markföroreningar ska utökas och gälla inom hela planområdet.
Kommentar: Kommunen har adderat en generell bestämmelse på plankartan: Startbesked får
endast ges under förutsättning att markens lämplighet för användningen har
säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller
säkerhetsåtgärd har vidtagits. PBL (2010:900) 4kap 14§
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver införa en planbestämmelse i plankartan som
säkerställer att riktvärdena för trafikbuller klaras vid nybyggnation.
Kommentar: Kommunen har lagt till en bestämmelse på plankartan: För bostäder upp till 35
kvm är riktvärdet 65 dBA vid fasad, för bostäder större än 35 kvm är riktvärdet 60
dBA vid fasad. Om buller från spårtrafik och vägar ändå överskrider den
ekvivalenta ljudnivån som anges ovan vid en bostadsbyggnads fasad, bör minst
hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad, och minst hälften av bostadsrummen
vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl.
22.00 och 06.00 vid fasad. Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader.
Länsstyrelsen anser att kommunen måste säkerställa i plankartan att bullernivåerna från industrin
norr om planområdet klaras vid nybyggnation. Ett planerat bostadsområde klassas som zon B
enligt Boverkets vägledning.
Kommentar: Kommunen har lagt till en bestämmelse på plankartan: f4 – Minst hälften av
bostadsrummen ska orienteras mot ljuddämpad sida.
Länsstyrelsen råd om tillämpning av PBL och miljöbalken.
Länsstyrelsen menar att kommunen behöver visa att rådighet över den mark som behövs för
dagvattenhantering finns.
Kommentar: Fastighetsägaren ska uträtta sina egna anläggningar och har då rådighet över
anläggningen och marken. Fastighetsägaren ska rena och fördröja dagvatten på
kvartersmark. Förbindelsepunkt kommer upprättas till det kommunala
dagvattennätet. Dagvattenutredningen har föreslagit hur dagvattenhanteringen ska
ske, dessa ytor har dock inte låsts i plan.
Länsstyrelsen menar att om luftledningar kommer att finnas i planområdet behöver eventuell
påverkan från elektromagnetiska fält kring luftledningar i området redovisas.
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Kommentar: En dialog har förts med ledningsägaren. Befintlig luftledning i området är en
likströmsledning vilka inte ger upphov till elektromagnetiska fält.
Länsstyrelsen tycker att det är positivt att kommunen har för avsikt att skydda byggnader genom
rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. Rivningsförbud bör dock redovisas som ett r i
planbestämmelserna istället för q.
Kommentar: Bestämmelser är ändrad och har nu beteckningen r.
Under planarbetet har en arkeologisk utredning tagits fram, inför planerad byggnation är det
motiverat med arkeologisk förundersökning enligt 2 kap 12-13 § KML. Ansökan om tillstånd
ställs till Länsstyrelsen.
Kommentar:

Länsstyrelsen har i utlåtandet Förnyad bedömning av resultat arkeologisk
utredning enligt 2 kap 11 § Kulturmiljölagen (1988:950) inom Åsa 4:2 och 5:246
inför detaljplaneläggning, Åsa samhälle, Ölmevalla socken, Kungsbacka
kommun, Hallands län. daterar 2018-09-28, meddelat att de efter
undersökningsrapportens inkommande har gjort bedömningen att fornlämningens
kunskapspotential nu är uttömd och att det ut en arkeologisk synpunkt inte finns
några hinder till att berört område tas i anspråk för avsett ändamål. Utlåtandet
finns som en bilaga till detaljplanen.

Länsstyrelsen anser att våningsantal istället bör regleras med planbestämmelser avseende hur hög
en byggnad kan bli. Varsamhets- eller utformningsbestämmelser kan istället användas utöver
bestämmelse om höjd.
Kommentar:

Kommunen har som komplement till bestämmelsen om våningsantal reglerat
detaljplanen med nockhöjd och bedömer att det går att använda bestämmelsen
om våningsantal när den kombineras med nockhöjd. Syftet med att bibehålla
våningsantalet är att göra detaljplanen mer tillgänglig och lättolkad för
allmänheten.

2. Lantmäteriet
Lantmäteriet har noterat att kommunen inte tagit hänsyn till tidigare yttrande angående boverkets
rekommendationer om att inte använda våningsantal som planbestämmelse.
Kommentar:

Se svar på Länsstyrelsen yttrande.

3. Räddningstjänsten
Räddningstjänsten noterar att synpunkter från samrådsyttrande har införts i planbeskrivningen
och har ingenting att erinra mot beslut om detaljplan.
Kommentar:

Noteras.
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Sakägare
4. Ellevio
I samrådsredogörelsen har kommunen beaktat Ellevios synpunkter vid samrådet. I övrigt har
Ellevio inget att erinra mot det upprättade planförslaget.
Kommentar:

Noteras.

5. BRF Gästgiveriet i Åsa
Brf Gästgiveriet i Åsa anser att trafikföringen kring planområdet måste ses över och att vägen
från Åsa stationsväg mot rondellen på Varbergsvägen, som föreslås i planprogrammet, behöver
genomföras för att trafikföringen kring planområdet ska bli fungerande. De menar att kopplingen
och dess utformning är avgörande för hur trafiken genom planområdet ska lösas och att detta
borde utredas och tas med i planarbetet. Därutöver menar bostadsrättsföreningen att
genomfartstrafiken bör flyttas från Åsa stationsväg till den planerade gång- och cykelvägen
genom planområdet, vilket de också yttrade sig om i samrådsskedet.
Kommentar: Kommunen vidhåller sitt svar från samrådsredogörelsen där det förtydligas att
gång- och cykelvägen inte är aktuell för biltrafik då kommunen ser risker med att
det kan generera i ett ökat flöde då dragningen kan upplevas som en genväg. I
frågan om kopplingen mellan Åsa stationsväg och rondellen på Varbergsvägen
menar kommunen att detta är en fråga som kommer utredas inom ramen för senare
detaljplan. Kommunen har fört en dialog med BRF Gästgiveriet genom ordförande
och vice ordförande under ett möte den 5/12 2018. Under mötet förtydligades
kommunens åsikter om att denna fråga kommer utredas i nästa detaljplan och att
den inte i nuläget är aktuell då området inte ligger inom detaljplanens gränser.
6. Fastighetsägare till Åsa 4:14, Åsa 4:148, Åsa 4:158 och Åsa 4:111
Fastighetsägarna anser att kommunen inte har tagit hänsyn till den kulturhistoriska miljön genom
anpassning av planerad bebyggelse. De anser att bebyggelsen i den östra delen av planområdet
ska anpassas till kulturmiljön enligt skala, volym, placering och gestaltning. Kommunen har i
granskningshandlingarnas planbeskrivning förklarat att bebyggelsen på östra sida anses avskilt
från kulturmiljön och att utformningen av denna kan förhålla sig friare, det håller inte
fastighetsägarna med om. De anser även att om byggnationen på östra sidan byggs enligt
förslaget kommer det bedöva den nuvarande kulturhistoriska bebyggelsen och dominera
landskapsbilden.
Kommentar: Kommunens bedömning är att hänsyn har tagits till den kulturhistoriska miljön
genom att i västra delen av planområdet ha en hög ambitionsnivå för att bevara
befintlig bebyggelse och dess närmiljö. Befintlig bebyggelse i västra delen har
värden som i planen har skyddats genom rivningsförbud och
bevarandeföreskrifter, ny bebyggelse har i västra delen reglerats med nockhöjd för
att inte avsevärt påverka kulturmiljön. Kommunens bedömning kvarstår att
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bebyggelsen på östra sidan är mer avskild från kulturmiljön. Bedömningen är att
kulturmiljön och ny bebyggelse på västra sidan ligger längs med samma väg, Åsa
stationsväg. Bebyggelsen på östra sidan avskiljs i och med gång- och cykelvägen
och är dessutom belägen längs med annan väg, Övre villavägen.
Fastighetsägarna menar att de planerat antalet bilparkeringar är en felberäkning och kommer leda
till att bilar felparkeras längs med gatorna.
Kommentar: Kommunens bedömning är att föreslaget parkeringstal är rimligt. I
trafikutredningen har parkeringstalet tagits fram baserat på områdets lokalisering
och vilken typ av bostäder som planeras. I lokaliseringen har områdets närhet till
kollektivtrafik, centrum och olika servicefunktioner räknats in. Därefter har ett
parkeringstal tagits fram. Som tidigare diskuterat är kommunens intention att inte
uppmuntra till ett omotiverat användande av bil, därav kan ett mindre antal
parkeringsplatser byggas i ett första skede för att sedan bygga ut fler platser efter
behov.
Fastighetsägarna menar att åsikter i samrådsskedet inte har besvarats korrekt. Yttrandet rör att
boende på Ekholms väg har framfört ett förslag om att stänga Åsa stationsväg för genomfart vid
90-graderskurvan.
Kommentar: För att kunna stänga av en befintlig genomfartsgata krävs det ytor för vändplats på
båda sidorna om avgränsningen för att skapa tillkomst för exempelvis
renhållningsfordon. I korsningen Åsa stationsväg/Kläppavägen är kommunens
bedömning att dessa ytor inte finns tillgängliga. Det är väghållaren som initierar en
eventuell avstängning, kommunen är inte väghållare då det är enskilt
huvudmannaskap på allmän plats i Åsa.
7. Fastighetsägare till Åsa 4: 14
Fastighetsägare anser att i förhållande till planens lokalisering och bostadstyp är behovet av
parkeringsplatser större än det p-tal som använts i planförslaget. Fastighetsägarna anser att
felberäkningen kommer leda till att fler ställer sig längst med gatorna.
Kommentar: Se svar på yttrandet från Fastighetsägare till Åsa 4:14, Åsa 4:148, Åsa 4:158 och
Åsa 4:111.
Fastighetsägarna poängterar att bullermätningen vid närliggande Återvinningscentral som
utfördes av Tyréns AB varit undermålig. De menar att utredningen ej tagit hänsyn till de buller
som orsakas vid byte av avfallcontainers och när föremål slängs i de tomma behållarna.
Kommentar: Kommunen bedömer att utredningen är genomförd enligt den metodik som
används för verksamhetsbuller. Metodiken möjliggör att det går att beräkna olika
scenarier utifrån ett mättillfälle och på så sätt räkna fram bullervärden vid olika
tillfällen, beroende på besöksfrekvens eller liknande. Den nya bebyggelsen närmst
återvinningscentralen, som detaljplanen möjliggör för, ska anpassas med hälften
av bostadsrummen vända mot en ljuddämpad sida för att minska bullerpåverkan,
detta har reglerats med en planbestämmelse i plankartan.
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Fastighetsägarna betonar att planområdet bör ändras till kommunalt huvudmannaskap för allmän
plats. De menar att exploateringen av Åsa tätort ändrar områdets karaktär vilket går emot PBLs
avsikter om enskilt huvudmannaskap.
Kommentar: Som beskrivet i planbeskrivningens kapitel om huvudmannaskap har Kungsbacka
kommun en något säregen uppbyggnad med en liten centralort i förhållande till det
höga invånarantalet. Detta har sin förklaring i att kommunens västra delar under
åren exploaterats med omfattande fritidsbebyggelse. I takt med att utbyggnad av
kommunala vatten- och avloppsledningar genomförts har dock planerna successivt
ändrats för att medge permanentboende. Med hänsyn till det stora antalet gällande
planer inom områdena har kommunen inte bedömt det som realistiskt att vare sig
ur allmänt eller enskilt intresse påbörja en planeringsprocess i syfte att ta över
huvudmannaskapet för allmänna platser. Mot bakgrund av de befintliga
planförhållandena gör kommunen bedömningen att det finns särskilda skäl enligt
plan- och bygglagen kap 4 §7 att annan än kommunen kan vara huvudman för de
allmänna platserna även i de nya planerna som upprättas inom de aktuella
kommundelarna.
Fastighetsägarna påpekar att flerbostadshusen bör anpassas till befintlig bebyggelsestruktur vad
gäller kulturmiljö, skal, volym och placering för att inte ändra områdets karaktär.
Kommentar: Kommunens bedömning är att hänsyn har tagits till den kulturhistoriska miljön
genom att i västra delen av planområdet ha en hög ambitionsnivå för att bevara
befintlig bebyggelse och dess närmiljö. Befintlig bebyggelse i västra delen har
värden som i planen har skyddats genom rivningsförbud och
bevarandeföreskrifter, ny bebyggelse i västra delen har reglerats med nockhöjd för
att inte avsevärt påverka kulturmiljön. Kommunens bedömning kvarstår att
bebyggelsen på östra sidan är mer avskild från kulturmiljön. Bedömningen är att
kulturmiljön och ny bebyggelse på västra sidan ligger längs med samma väg, Åsa
stationsväg. Bebyggelsen på östra sidan avskiljs i och med gång- och cykelvägen
och är dessutom belägen längs med annan väg, Övre villavägen.
Föreningar och organisationer
8. Ölmevalla Hembygdsgille
Ölmevalla Hembygdsgille menar att gestaltningen av bebyggelsen på östra sidan inte är utformad
i samklang med den kulturhistoriska miljön. De anser att ny planerad bebyggelse bättre ska
utformas för att stämma överens med befintlig bebyggelse i den kulturhistoriska miljön och att
förtätning ska ske med bebyggelse som är variationsrik i sina nockhöjder utifrån befintlig skala,
utformas med hållbara material, med färgskala enligt halländsk kulturmiljö samt sten och
gruslagda gårdsmiljöer.
Kommentar: Kommunens bedömning är att hänsyn har tagits till den kulturhistoriska miljön
genom att i västra delen av planområdet ha en hög ambitionsnivå för att bevara
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befintlig bebyggelse och dess närmiljö. Befintlig bebyggelse i västra delen har
värden som i planen har skyddats genom rivningsförbud och
bevarandeföreskrifter, ny bebyggelse i västar delen har reglerats med nockhöjd för
att inte avsevärt påverka kulturmiljön. Kommunens bedömning kvarstår att
bebyggelsen på östra sidan är mer avskild från kulturmiljön. Bedömningen är att
kulturmiljön och ny bebyggelse på västra sidan ligger längs med samma väg, Åsa
stationsväg. Bebyggelsen på östra sidan avskiljs i och med gång- och cykelvägen
och är dessutom belägen längs med annan väg, Övre villavägen.
9. Skolledningen Åsa Gårds pedagogiska
Skolledningen vill uppmärksamma kommunen över att tidigt i processen tänka på infrastrukturen
i och kring skolområdet med tanke på skolbarn/elevers väg till och från skolan så att den blir
trygg och säker. Det gäller så väl gång- som cykelväg.
Kommentar: Noteras.
Kommunala förvaltningar och nämnder
10. Nämnden för Kultur & Turism
Nämnden har inget att erinra mot förslag till detaljplan, Länsstyrelsen påpekande i sitt
samrådsyttrande att rivningsförbud bör anges som ”r” och inte ”q” kan vara bra att följa.
Kommentar: Noteras, ”r” byts ut mot ”q” på plankartan.
11. Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd
Miljö och Hälsoskydds tidigare bedömning kvarstår, att riktvärdet för KM (Naturvårdsverkets
generella riktvärden för känslig markanvändning) ska tillämpas för hela planområdet, det vill
säga inte bara för tidigare handelsträdgård som kommer att bli kvartersmark för bostäder. Även
den tidigare banvallen som skär tvärs igenom aktuellt planområde, och som ska omvandlas till
gång/cykel-bana bör saneras så att halter underskrider KM.
Kommentar: En kompletterande miljöteknisk utredning har tagits fram och bilagts handlingarna
(Norconsult, 2019). En administrativ bestämmelse som gäller för hela planområdet
har lagts till med specifikationen - Startbesked får endast ges under förutsättning
att markens lämplighet för användningen har säkerställts genom att en
markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits,
enligt 4 kap. 14 § punkt 4 plan- och bygglagen.
I samband med framtida schaktarbeten bör kompletterande provtagning ske för att fastställa
avgränsning i sid- och djupled. Schakt av förorenad jord är anmälningspliktig verksamhet och
anmälan ska inlämnas och godkännas av Miljö & Hälsoskydd innan saneringsarbeten kan
påbörjas.
Kommentar: Noteras.
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Miljö & Hälsoskydd menar att det i planskedet är viktigt att göra plats för de
dagvattenanläggningar som planeras att anläggas. Miljö & Hälsoskydd skulle gärna se att delar
av den planerade parkeringsytan fick bestämmelsen n1 – Marken får inte hårdgöras. Fördröjning i
form av genomsläppliga parkeringsytor samt gröna tak ses som positivt.
Kommentar: Dagvattenutredningen har visat lämpliga platser för dagvattenhantering inom
planområdet, dessa områden har inte låsts i plan. Fastighetsägaren behöver i
genomförandet av detaljplanen visa att dagvatten går att hantera inom fastigheten.
Användningen n1 är lagd på de ytor som är nödvändiga för att klara
dagvattenhanteringen.
Miljö & Hälsoskydd menar att riktlinjerna i utförd verksamhetsbullerutredning ska följas. De
noterar att plankartan inte innehåller några riktvärden för buller och menar att det är viktigt att det
i plan säkerställs att riktvärden understigs vid nybyggnation.
Kommentar: Kommunen har lagt till en bestämmelse på plankartan om att f4 - Minst hälften av
bostadsrummen i varje bostad ska orienteras mot ljuddämpad sida.
12. Förvaltningen för Teknik
Förvaltningen har varit delaktiga i planprocessen och har således inget att erinra mot förslaget.
Kommentar: Noteras
Övriga
13. Hallandstrafiken
Hallandstrafiken har inga synpunkter på planförslaget.
Kommentar: Noteras.
7. Privatperson
Personen uttrycker att hen blir upprörd och ledsen när hen ser planen. Åsa är ingen stad utan ett
litet samhälle där inga höghus hör hemma. Om det ska byggas något bör det vara i gammaldags
stil och max två våningar högt. Förslaget kommunen presenterar ser ut om det skulle vara en
förort till Stockholm.
Kommentar: Noteras.
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Ändringar
Plankarta
•

Förteckningen för planbestämmelsen angående rivningsförbud har bytts från ”q” till ”r”.

•

Acceptabla nivåer för trafikbuller och verksamhetsbuller har reglerats genom
bestämmelsen f3: Minst hälften av bostadsrummen i varje bostad ska orienteras mot
ljuddämpad sida

•

Planbestämmelsen a har tagits bort och en generell bestämmelse som gäller för hela
planområdet har lagt till. Startbesked får endast ges under förutsättning att markens
lämplighet för användningen har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts
eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits, enligt 4 kap. 14 § punkt 4 plan- och
bygglagen.

•

Alla byggrätter inom planområdet har fått en reglering om maximal nockhöjd.

•

Bestämmelsen p1 – Huvudbyggnad ska placeras minst 2 meter från tomten har ändrats till
p1 – Huvudbyggnad ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns

•

Bestämmelsen parkering – Parkering ska anordnas har ändrats till parkering – Parkering
får anordnas

•

Bestämmelsen v – Suterrängvång ska anordnas utöver högsta våningsantal har ändrats
till v – Suterrängvåning får anordnas utöver högsta våningsantal.

•

Bestämmelsen l – Markreservat för luftledningar har ändrats till L – Markreservat för
luftledningar.

•

Nockhöjd har utökats från 10 meter till 10,5 meter i nordöstra delen för att möjliggöra för
angiven taklutning.

•

Maximal byggnadsarea har utökats i nordöstra delen av planområdet för att möjliggöra för
inglasade balkonger.

Planbeskrivning
•

Åtgärderna vid sanering av förorenad mark har förtydligats.

Jenny Olsson

Elin Kajander

Verksamhetschef Plan

Planarkitekt
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Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
samhallsbyggnadskontoret
@kungsbacka.se
Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Åsa 4:144,
Kungsbacka kommun
Ärendet
Planområdet är cirka 2 hektar stort och ligger norra delen av centrala Åsa.
Syftet med detaljplanen är att utveckla ett attraktivt stråk mellan Åsa station, centrum
och stranden Vita sand genom att anlägga en gång- och cykelväg på den tidigare
banvallen. Syftet är även en förtätning i centrum genom att planlägga för
centrumändamål och bostadsändamål. Karaktären på Åsa stationsväg ska lyftas genom
hänsyn till kulturmiljö och möjlighet till utveckling. Detaljplanen möjliggör för
flerbostadshus i 2 våningar närmast de kulturmiljövärden som finns i planområdet
respektive flerbostadshus i 4 våningar i öster.
Gällande regleringar
Området omfattas av fördjupningen av översiktsplanen för Åsa, FÖP Åsa, där
centrumområdet är utpekat som ett utbyggnadsområde. Översiktsplanen har fyra
huvudprinciper. Det ska skapas ett attraktivt stråk mellan Vita sand, centrum och Åsa
station. Åsa ska ha en mångfald utav bostäder och företag. Åsa ska locka året om och
orten ska gå från bilberoende till hållbara resor. I översiktsplanen anges riktlinjer för
centrum. Banvallen ska utvecklas för bostäder, Åsa stationsväg ska inte bli en bakgata,
vid detaljplaneläggning ska hänsyn tas till kulturhistorisk värdefull bebyggelse och
centrum ska kompletteras med handel, verksamheter och bostadshus. Detaljplanen
överensstämmer med översiktsplanen. Planområdet omfattas av tre gällande
detaljplaner samt en fastighet i den södra delen som inte är planlagd.
Planförslaget berörs av riksintresse enligt MB 4 kap 2§ och 4§.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § planoch bygglagen (PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av en
detaljplan enligt förslaget kan komma att prövas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar att:
- det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet
Förorenat område
I planbeskrivningen sägs att för den före detta handelsträdgården rekommenderas
sanering av det ytliga lagret av mulljord inom det verksamhetsområde där det bedrivits
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odling. I detaljplanen finns ett mindre område i detaljplanens nordvästra hörn med
beteckningen a. I plankartan står följande planbestämmelse för område med
beteckningen a:
Utökad lovplikt, markens lämplighet för bostäder ska säkerställas och bygglov får inte
ges förrän markföroreningar har avhjälpts” - PBL (2010_900) 4kap 15§.
Länsstyrelsen anser att det område som har beteckningen a på plankartan är för litet i
förhållande till det område inom handelsträdgården där halterna över nivån för känslig
markanvändning (KM-MKM) redovisas i planbeskrivningen, figur 4 på sid 8.
Området längs den f.d. banvallen kommer inte att saneras. I planbeskrivningen sägs
att: Området runt banvallen ges i planförslaget användningen Gång- och Cykelväg.
Avsikten är att de delar som enlig förorenad markundersökning innehåller
föroreningar inte ska ingå som kvartersmark för bostäder. Området ska kunna ligga
kvar som det gör utan att större ingrepp behöver göras.
Länsstyrelsen anser att följande planbestämmelse bör införas i detaljplanen och gälla
hela planområdet:
Bygglov (eller startbesked) får endast ges under förutsättning att markens lämplighet
för bebyggande har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts eller en
skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten, enligt 4 kap. 14 § punkt 4 planoch bygglagen.
Trafikbuller
I samrådsredogörelsen har kommunen svarat följande angående trafikbuller:
”Kommunen bedömer att en bullerberäkning av trafikbullernivån inte är nödvändig.
Det låga antalet om 500 fordon/dygn och Åsa Stationsvägs hastighetsbegränsning som
gångfartsområde innebär att nivåerna ligger under behovet för utförande av en
bullernivåberäkning, enligt boverkets rekommendationer.”
Länsstyrelsens synpunkter från samrådet kvarstår:
Kommunen har inte tagit fram någon trafikbullerutredning för de planerade
bostäderna.
I 3 § förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader sägs att för
bostäder upp till 35 kvm är riktvärdet 65 dBA vid fasad. För bostäder större än 35
kvm är riktvärdet 60 dBA vid fasad. Om buller från spårtrafik och vägar ändå
överskrider den ekvivalenta ljudnivån som anges ovan vid en bostadsbyggnads fasad,
bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad, och minst hälften av bostadsrummen
vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00
och 06.00 vid fasad, enligt förordningen (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader. Detta bör säkerställas i planen.
Kommunen behöver säkerställa att riktvärdena för trafikbuller klaras genom att införa
en planbestämmelse i plankartan avseende detta.
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Verksamhetsbuller
Kommunen har tagit fram en utredning av verksamhetsbuller vid de planerade
verksamheterna, Tyréns 2018-10-08. I den sägs följande:
Ljudet från en återvinningscentral innehåller mycket slag och dunsar vilket medför att
ett strängare riktvärde än vad som är normalfallet tillämpas enligt Boverkets
vägledning. För kvällar och helger då återvinningscentralen är öppen gäller därmed
enligt Boverket, högst 40 dBA ekvivalent ljudnivå. Beräkningarna visar att ekvivalenta
ljudnivåer på ca 47 dBA uppträder som mest vid det närmaste huset för den planerade
bebyggelsen utan några bullerdämpande åtgärder. För att uppfylla riktvärden enligt
ovan är en möjlighet att man bygger enligt vad Boverket kallar zon B vilket innebär
att minst hälften av bostadsrummen är vända mot en tyst sida. Ett annan möjlig åtgärd
är att placera en bullerskärm vid återvinningscentralens tomtgräns med en skärmhöjd
på ca 3,5 m. Beräkningar visar att riktvärden för zon A med skärpning på 5 dBA kan
klaras med denna åtgärd. Det medför att bostäder kan planeras fritt i området.
I planbeskrivningen sägs följande:
Vid nybyggnation ska därför byggnaderna anpassas för Zon B vilket innebär att
bostäder accepteras under förutsättning att det finns tillgång till en ljuddämpad sida
och att byggnaderna bulleranpassas. Byggnaden närmast verksamheten bör placeras
med en långsida mot verksamheten för att skärma övriga delar av området och minst
hälften av bostadsrummen inom varje lägenhet ska vara vända mot den ljuddämpade
sidan. Det innebär då oftast genomgående lägenheter. Även uteplatser ska förläggas
på den ljuddämpade sidan.
Länsstyrelsens synpunkter från samrådet kvarstår eftersom de skyddsåtgärder som
redovisas i planbeskrivningen inte har säkerställts i planen.
Enligt 29 kap. 4 § andra stycket miljöbalken gäller att:
I fråga om ett villkor eller en bestämmelse om buller (bullervillkor) som har angetts i
ett sådant tillstånd eller beslut som avses i första stycket 2 ska det förhållandet att en
bostadsbyggnad är utsatt för omgivningsbuller i strid med bullervillkoret inte anses
utgöra ett brott mot villkoret, om
1. byggnaden ingår i ett område med detaljplan eller omfattas av ett bygglov enligt
plan- och bygglagen (2010:900),
2. det i planbeskrivningen till planen eller i lovet har angetts beräknade bullervärden
och omgivningsbullret inte överskrider dessa värden, och
3. beräkningen av bullervärdena har gjorts med hänsyn till intresset att förebygga
olägenhet för människors hälsa.
Boverkets vägledning Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och
bygglovsprövning av bostäder, rapport 2015:21 kan användas vid planläggning och
byggande av bostäder i områden som är utsatta för buller från befintliga industrier och
annan liknande verksamhet såsom hamnverksamhet. I vägledningen ges förslag till
vilka ljudnivåer utomhus som bör föranleda kompensationsåtgärder som en
ljuddämpad sida och annan bulleranpassning av byggnaderna.
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I Boverkets vägledning anges vilka ljudnivåer som gör att ett område klassas som zon
A, B eller C. Zon C innebär att bostadsbebyggelse är olämplig ur bullersynpunkt. Ett
planerat bostadsområde klassas som zon B om den högsta ekvivalenta ljudnivå från
industri/annan verksamhet som frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad är högst 60
dBA dagtid vardag måndag-fredag kl. 06-18, högst 50 dBA kl. 22-06 samt högst 55
dBA övrig tid. I zon B bör bostadsbebyggelse kunna accepteras förutsatt att
tillkommande bostadsbebyggelse får tillgång till en ljuddämpad sida och att
byggnaderna bulleranpassas. I zon B bör bostadsbyggnader enligt vägledningen ha en
ljuddämpad sida där ljudnivåerna uppfylls utomhus vid bostadens fasad samt vid en
gemensam eller privat uteplats om en sådan anordnas i anslutning till byggnaden. De
ekvivalenta ljudnivåer från industri/annan verksamhet som inte bör överskridas
utomhus på ljuddämpad sida vid bostadsfasad och uteplats är 45 dBA dagtid kl. 06-18,
45 dBA kvällstid kl. 18-22 samt 40 dBA nattetid kl. 22-06.
Länsstyrelsen anser att det bör säkerställas med planbestämmelser i detaljplanen att
ljudnivåerna från industrier och annan liknande verksamhet, inte överskrider kraven
för zon B enligt Boverkets vägledning, samt att alla bostäder får tillgång till en
ljuddämpad sida och uteplats där ljudnivåerna 45 dBA dagtid kl. 06-18, 45 dBA
kvällstid kl. 18-22 samt 40 dBA nattetid kl. 22-06, inte överskrids. För att
verksamheterna såsom återvinningscentralen, m.fl. inte ska riskera att bryta mot ev.
tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller förelägganden om skyddsåtgärder enligt
miljöbalken, bör det som anges i 29 kap. 4 § andra stycket miljöbalken genomföras i
detaljplanen.
Länsstyrelsen befarar inte att:
- riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas,
- miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas
reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt,
- strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande
bestämmelser,
- risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken
Dagvatten
Kommunen behöver visa att rådighet över den mark som behövs för
dagvattenhantering finns.
Luftledning
Om luftledningar kommer att finnas i planområdet behöver eventuell påverkan från
elektromagnetiska fält kring luftledningar i området redovisas. Elektromagnetiska fält
i lokaler där människor vistas under en längre tid bör inte vara över 0,4 µT
(mikrotesla).

Page 4 of 5

LÄNSSTYRELSEN

GRANSKNINGSYTTRANDE 5(4)
2018-12-28

402-8163-18

Kulturmiljö
Det är positivt att kommunen har för avsikt att skydda byggnader genom
rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. Rivningsförbud står som q i
planbestämmelserna men borde istället vara r. På sidan 10 i planbeskrivningen, under
stycket Kulturmiljö, benämner man bebyggelseinventeringen som ”Länsstyrelsens
inventering från 2009”. Arbetet med inventeringen var ett samarbete mellan
länsstyrelsen, de halländska kommunerna och Kulturmiljö Halland.
Vid arkeologisk utredning 2017 enligt 2 kap 11 § KML påträffades boplatslämningar
från yngre brons- och äldre järnålder i planområdets sydöstra del (Jfr. 431-3377-16).
Lokalen är registrerad som Raä Ölmevalla 196 i Riksantikvarieämbetets digitala
fornlämningsregister FMIS (http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html).
Inför planerad byggnation är det motiverat med arkeologisk förundersökning enligt 2
kap 12 - 13 §§ KML. Syftet med denna antikvariska insats är att klarlägga
fornlämningens karaktär, omfattning, komplexitet och tidsställning. Ansökan om
tillstånd till arkeologisk förundersökning ställs till länsstyrelsen.
Planbestämmelser
Planbestämmelser om våningsantal bör istället regleras med planbestämmelser
avseende hur hög en byggnad kan bli. Varsamhets- eller
utformningsbestämmelser kan istället användas utöver bestämmelse om höjd om
det är upplevelsen eller utseendet av antal våningar på en byggnad som
eftersträvas.
Hans Bergfast
Ida Cronquist
Detta yttrande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Kommunfullmäktige

Datum

1 (2)

2021-03-09

§ 26
Dnr 2019-00032
Överenskommelse om fastighetsreglering för Åsa 4:144 m.fl. samt
förfrågan om möjlighet till alternativ upplåtelseform i samband med
planläggning Åsa 4:144
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsreglering för del av
Åsa 5:246 och Åsa 4:143 med Eksta Bostads AB för genomförande av detaljplan för
bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 m.fl., undertecknad av Eksta
Bostads AB 2021-01-21.
Kommunfullmäktige godkänner Eksta Bostads AB:s förfrågan om att vid en alltför
kostsam sanering av banvallen få möjlighet att avyttra fastigheten till exploatör som
har inriktningen att bygga bostadsrätter, under förutsättning att Eksta Bostads AB
dessförinnan iakttar kommunfullmäktiges ägardirektiv, punkt 5 om
ställningstagande, godkännande eller samråd.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
eller deras respektive ersättare att för kommunens räkning underteckna avtalen samt
övriga nödvändiga handlingar för fastighetsregleringens genomförande.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för bostäder i norra
delen av Åsa centrum, etapp 1, i enlighet med planprogrammet för Åsa som
godkändes av kommunstyrelsen 29 september 2015. Detaljplanens syfte är att
möjliggöra för bostäder i flerbostadshus som upplåts med hyresrätt och som
bostadsrätt. För att kunna genomföra detaljplanen har en överenskommelse om
fastighetsreglering tagits fram mellan parterna. Överenskommelsen om
fastighetsreglering behandlar marköverlåtelsen från kommunens fastighet till
exploatörens fastighet samt ansvar om att söka och bekosta lantmäteriförrättningen.
Eksta Bostads AB även inkommit med en förfrågan om att få möjlighet att nyttja
undantaget i ägardirektivet som gör det möjligt för bolaget att bygga bostadsrätter.
Avsikten är vid en allt för kostsam sanering av banvallen ha möjligheten att sälja Åsa
4:144 till annan aktör som får bygga bostadsrätter, inom ramen för detaljplan för
bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 m.fl.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-02-23, § 58
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-02, § 50
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-13
Överenskommelse om fastighetsreglering, undertecknad 2021-01-21
Karta över detaljplaneområdet samt översiktskarta
Förbindelse, undertecknad av Eksta Bostads AB 2021-01-21
Förfrågan om möjlighet till alternativ upplåtelseform i samband med planläggning
Åsa 4:144
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum

2021-03-09

Ägardirektiv för Eksta Bostads AB KF § 113/11
Kommunstyrelsen 2015-09-29, § 202
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Eksta Bostads AB, Samhällsbyggnadskontoret

Justerare

Expedierat/bestyrkt

2 (2)

DELEGERINGSBESLUT

Kommunstyrelsen
1 (2)
Datum

Delegationer

2021-05-12

Anmälan om beslut som fattats på kommunstyrelsens vägnar

KUB1001, v2.0, 2013-02-26

Delegerad: Magnus Persson = MP
Emma Kjernald = EK
Iréne Börjesson = IB
Malin Aronsson = MA
Christina Hermansson = CH
Susanne Calming = SC
Lena Melvinsdotter = LM
Anders Johansson = AJ
Anna Wibling = AW
Johan Gerremo = JG
Viktoria Fagerlund = VF
Ida Lennartsson = IL
Sofia Jonsson = SJ
Iwona Carlsson = IC
Charlotta Blomqvist = CB
Elisabeth Lundin = EL
Lisa Carlsson = LC
Daniel Nordebo = DN

Kommunledningskontoret
Kansliet
Patrik Johansson
Direkt 0300–83 42 33
patrik.johansson2@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300–83 40 00
Fax 0300–83 47 04
info@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se
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Nummer Ärende

Datum

Sign

KSAU 2021-04-27, KSAU 2021-05-04,
KSAU 2021-05-11, KSAU 2021-05-18
35/2021

Överenskommelse om samverkan för att förbättra
kompetensförsörjningen

2021-05-04

MA

36/2021

Personuppgiftsbiträdesavtal – Samres

2021-05-04

MA

37/2021

Anställande av kommunsekreterare, vikariat

2021-01-11

SJ

38/2021

Anställande av dataskyddsombud, vikariat

2021-01-11

SJ

39/2021

Servitutsavtal Alslöv 10:1 till förmån för Alslöv 10:3 kommunen upplåter rättighet för VA-ledningar

2021-04-16

DN

40/2021

Överenskommelse om fastighetsreglering Nötegång
1:91 och 1:116

2021-04-27

EK

41/2021

Överenskommelse om upphörande av arrende Vallda
25:13 - Kungsbacka Golfklubb

2021-04-29

JG

42/2021

Uppsägning av jordbruksarrende Frillesås-Rya 3:77

2021-04-29

JG

43/2021

Avtal om lägenhetsarrende odlingslotter - del av
Duvehed 2:9

2021-05-10

JG

Kommunstyrelsen

Delegationer
Anmälan om beslut som fattats på kommunstyrelsens vägnar
Delegerad: Magnus Uvnäs = MU
Emma Kjernald = EK
Johan Gerremo = JG
Iréne Börjesson = IB
Susanne Calming = SC
Lena Melvinsdotter = LM
Daniel Nordebo = DN
Lisa Carlsson = LC
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Nummer Ärende

1 (2)
Datum

2021-05-12

33/2021

Markupplåtelseavtal Ellevio AB – Kolla 5:5

34/2021

Markupplåtelseavtal Ellevio AB – Frillesås-Rya 3:77

Datum
Sign
2021-03-05/
2021-03-15 DN
2021-03-05/
2021-03-15 DN

35/2021

Servitutsavtal Frillesås-Berg 1:2 – teleledning

2021-04-14

IB

36/2021

Servitutsavtal Frillesås-Berg 1:4 – teleledning

2021-04-14

IB

37/2021

Servitutsavtal Frillesås-Berg 1:5 – teleledning

2021-04-14

IB

38/2021

Servitutsavtal Frillesås-Berg 1:6 – teleledning

2021-04-14

IB

39/2021

Servitutsavtal Älekärr 1:7 – teleledning

2021-04-14

IB

40/2021

Servitutsavtal Köpstaden 7:5 – teleledning

2021-04-14

IB

41/2021

Servitutsavtal Köpstaden 7:6 – teleledning

2021-04-14

IB

Samhällsbyggnadskontoret
Irene Börjesson
Direkt 0300-83 40 57
irene.borjesson@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
kommun@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se
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42/2021

Markupplåtelseavtal Ellevio AB – Vallda 9:38

2021-03-05/
2021-03-29 DN

43/2021

Servitutsavtal Ölmevalla-Hallen 1:9 – vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar

2021-04-22

LC

44/2021

Servitutsavtal Bassås 4:3 – teleledning

2021-04-26

IB

45/2021

Servitutsavtal Bassås 5:3 – teleledning

2021-04-26

IB

46/2021

Servitutsavtal Bassås 8:2 – teleledning

2021-04-26

IB

47/2021

Servitutsavtal Bassås 8:4 – teleledning

2021-04-26

IB

48/2021

Servitutsavtal Bassås 8:12 – teleledning

2021-04-26

IB

49/2021

Servitutsavtal Kyvik 4:183 – teleledning

2021-04-26

IB

50/2021

Servitutsavtal Onsala-Lunden 1:149 – teleledning

2021-05-04

IB

51/2021

Servitutsavtal Hultås 2:4 – teleledning

2021-05-04

IB
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ORDFÖRANDEBESLUT
Datum

2021-05-05
Diarienummer

KS 2021-00552

Yttrande över överklagande (Laglighetsprövning enligt kommunallagen) Genomförande samt inriktningsbeslut för uppförande och drift av Kungsbacka Arena
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen; nu fråga om
inhibition, daterat 2021-05-05 och översänder det till förvaltningsrätten i Göteborg.
Upplysning
Beslut fattat med stöd av delegering. Kommunstyrelsens delegeringsförteckning: punkt 3.1.1., 202012-15, § 294.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 april 2021 om ett förslag på inriktning av
koncept för Kungsbacka Arena samt lämnade uppdrag för genomförande, uppförande och drift av
arenan. Beslutet har överklagats genom laglighetsprövning och klaganden har även begärt att
förvaltningsrätten ska besluta om inhibition av beslutet till dess att förvaltningsrätten har beslutat i
sakfrågan.
Kommunstyrelsen har fått till och med den 5 maj 2021 att yttra sig över begäran om inhibition och då
kommunstyrelsen inte har sammanträde inom den angivna svarstiden kan inte kommunstyrelsens
avgörande avvaktas.
Beslutsunderlag
Yttrande 2021-05-05
Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 51
Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten i Göteborg
Lisa Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen

1 (1)

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

Undertecknat av följande personer

LISA
ANDERSSON
E-Legitimation:
Datum:

2021-05-05 16:19:01

Transaktionsidentitet: 870CFB917B230847AB09AF9626F69A0894F1EDC41A

Underskriftstjänst:

Visma Federationstjänst

© Visma

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation
Organisation:

Kungsbacka kommun

Organisationsnr:

212000-1256

E-post:

kommun@kungsbacka.se

ORDFÖRANDEBESLUT
Datum

2021-04-07
Diarienummer

KS 2021-00136

Svar på remiss över Länsstyrelsen i Hallands läns remiss Regional
vattenförsörjningsplan för Hallands län
Beslut

Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-02-25 och översänder det som sitt svar till
Länsstyrelsen i Halland.
Upplysning
Beslut fattat med stöd av delegering. Kommunstyrelsens delegeringsförteckning: punkt 3.1.1, 2020-

12-15, § 294
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för Hallands län. Arbetet
har utförts under perioden 2019 till 2020 i samverkan med flera olika aktörer. En regional plan ger en
översiktlig helhetsbild av vilka vattenresurser vi behöver skydda på lång sikt samt vilka behov som
förväntas framöver så att vi kan ha en framtida hållbar vattenförsörjning.
Planen är tänkt att vara ett underlag vid fysisk planering samt mark- och vattenanvändning i övrigt.
Den förväntas bidra till att uppfylla flera olika mål för miljö- och folkhälsa samt mål från Agenda
2030. Föreslagna åtgärder avses att följas upp kontinuerligt.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-18
Yttrande, 2021-02-25
Regional vattenförsörjningsplan för Halland inkl. bilaga 1-3, 2020-12-10
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län
Lisa Andersson
Kommunstyrelsens ordförande
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YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2021-05-05

Förvaltningsrätten i Göteborg

forvaltningsrattenigoteborg@dom.se

Diarienummer

KS 2021-00552

Ert målnummer

5262-21, avdelning 3

Ulf Persson ./. Kungsbacka kommun
ang. laglighetsprövning enligt kommunallagen; nu fråga om inhibition
Kungsbacka kommun, Kommunen, får härmed yttra sig enligt föreläggande den 3 maj 2020.
INSTÄLLNING
Kommunens inställning är att förvaltningsrätten inte ska besluta om inhibition, med hänvisning till att
förstahandsyrkandet ska avvisas och andrahandsyrkandet ogillas.
GRUND FÖR KOMMUNENS INSTÄLLNING
Inhibitionsfrågan, avvisning och ogillande
1.

Rätten ska besluta i inhibitionsfrågan genom en preliminär bedömning av om det överklagade
kommunala beslutet är olagligt eller inte, enligt de av klaganden åberopade omständigheterna.
Inhibition bör endast meddelas om det finns starka skäl för att beslutet är olagligt och för att
hindra att ett allmänt eller enskilt intresse förorsakas beaktansvärd skada. Syftet är att ge rätten
möjlighet att hindra verkställighet i fall där det är av stor betydelse för klaganden att ett beslut
inte verkställs innan saken slutligt prövats rättsligt.
Kommunen menar, enligt vad som redogörs för nedan, att den preliminära bedömningen av
beslutets laglighet inte leder till att sådana starka skäl föreligger och att ett inhibitionsbeslut
inte behövs för att hindra sådan skada som avses.

2.

Det nu överklagade beslutet är ett beslutspaket för att genomföra det av kommunfullmäktige
tidigare fattade beslutet den 14 april 2020 § 30, bilaga 1, med följande lydelse:
Kommunfullmäktige godkänner utredningen Ny arenahall inom Kungsbacka sportcenter och bilagorna
1-3, daterad 2020-02-27.
Kommunfullmäktige beslutar att arenaprojektet ska genomföras med ytor för kommersiell verksamhet.
Kommunfullmäktige beslutar att genomföra projektet med kommunen som ägare av fastigheten i sin
helhet.

1 (5)
Kommunstyrelsens förvaltning
Anna Rehnberg
Kommunjurist
anna.rehnberg@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
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Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen till huvudansvarig samt att leda och samordna projektet
Arenahall inom Kungsbacka sportcenter.

3.

Kommunfullmäktige har därmed redan tagit ställning till att kommersiella ytor ska ingå i
uppförandet av arenan. Det framgår bland annat av tjänsteskrivelsen 2021-03-08 sidan 5 ff,
bilaga 2, att fullmäktige ska besluta om att påbörja projektet Kungsbacka Arena, om
övergripande principiella vägval för genomförandet, om budgetfrågor samt om uppdragen för
att genomföra projektet. Det nu överklagade beslutet är därmed ett beslutspaket för
genomförande av kommunfullmäktiges beslut ovan.

4.

Den första beslutssatsen i ärendet handlar om att godkänna ”inriktning av koncept för
Kungsbacka Arena”. Den andra beslutssatsen handlar om att projektet ska inarbetas i budget
och lokalplan och hänvisar till projektbeskrivningen 2021-03-02 med utredningsunderlag. I
andra beslutssatsen tydliggörs i punktform de huvudfunktioner som ingår i
projektbeskrivningen med underlag, bland annat de kommersiella lokaler som är klagandens
huvudinvändning mot beslutet. Tredje och fjärde beslutssatserna innebär att
kommunfullmäktige godkänner att projektet inleds och att direktiv lämnas om detaljplanen.
Därefter följer uppdrag till kommunstyrelsen och nämnder för att genomföra projektet.
Beslutets disposition visar att det är ett genomförandebeslut av fullmäktiges tidigare fattade
beslut, i form av ett beslutspaket.

5.

Klagandens yrkande om att upphäva den del av beslutet som avser ”Kommersiella ytor
inklusive kontorsarbetsplatser och andra administrativa ytor” ska därför avvisas dels för att
 fullmäktige redan tagit ställning till frågan om ytor för kommersiella lokaler genom
beslut som fått laga kraft, dels för att
 den del av beslutet som avser kommersiella ytor är en delmängd i ett beslutspaket, där
en enskild del inte kan brytas loss utan konsekvenser för övriga beslutsdelar

6.

Om förvaltningsrätten finner att överklagandet ska prövas i sak, så är det Kommunens
uppfattning att överklagandet ska ogillas dels för att


den del av beslutet som klaganden anser olaglig rör frågor om ytor om kommersiella
lokaler som fullmäktige redan tagit ställning till, se ovan, dels för att



kommunens beslut rör en angelägenhet för kommunen och inte heller strider mot lag
eller annan författning, enligt det som kommunen anför nedan.

Ärendet
7.

Arenan är en del av utvecklingen av Kungsbackas stadsdel söder om stadens ursprungliga och
historiska centrum. Området innehåller centrala bostäder i fyra antingen färdigställda eller
planerade etapper, Aranäs 1-4, samt parkeringshus. Det ena av kommunens två stora
gymnasier, Aranäsgymnasiet, är lokaliserat till området och byggnaden innehåller även
Kungsbacka teater. Området Kungsbacka sportcenter som ligger i direkt anslutning söder om
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Aranäs 1-4 och Aranäsgymnasiet, ska utvecklas till en plats för upplevelser, rörelse och möten
för kommunens invånare. Ett nytt badhus med park utanför har ersatt det gamla badhuset, som
även innehöll idrottshall. Kungsbacka sporthall, som ersatt denna idrottshall, och
Internationella Engelska skolan med plats för 600-960 elever har lokaliserats till ytan där det
gamla badhuset och idrottshallen låg.
8.

Området är en viktig del i utvecklingen av Kungsbacka stad till en sammanhållen och levande
stad och är ett av Kungsbackas större stadsomvandlingsprojekt under 2000-talet. En arena med
multifunktioner, och som inte bara är ytterligare en idrottshall, är en väsentlig och viktig del i
utvecklingen av området. Se länk till kommunens hemsida, Kungsbacka sportcenter & Aranäs
stadsdel

9.

Bakgrunden till kommunens beslut framgår av tjänsteskrivelsen Beskrivning av ärendet,
särskilt punkt 1 Bakgrund och punkt 5 Sammanfattning, bilaga 2. Det har länge funnits ett
behov av en anläggning med möjlighet att bedriva elitidrott. Ett exempel på behovet är att det
krävs platser för 2 500 åskådare för ett handbollslag i högsta serien, vilket för närvarande inte
finns. Andra krav finns för att spela fotboll i högsta divisionen för damer. Kommunen
konstaterar att kommuner under 2000-talet har byggt ett antal så kallade multiarenor i Sverige.
I arenorna finns olika funktioner för idrott och kultur och med kommersiella lokaler för att
arenorna ska fylla funktion som mötesplatser för invånarna.

10.

Allmänintresset i kommunallagen ska bedömas utifrån om det är lämpligt, ändamålsenligt och
skäligt. Utgångspunkten för vad som är tillåtet är vad som kan anses vara ett allmänt intresse.
Förutsättningarna för kommuner och därmed gränserna för den kommunala kompetensen har
också förändrats i takt med samhällsutvecklingen. Detta framgår av propositionen 2008/09:21
Kommunala befogenheter mm s 20 f, där det framhålls följande.
Förutsättningarna för kommuner och landsting förändras i takt med
samhällsutvecklingen. Den europeiska integrationen, informationsteknikens
genombrott, den ekonomiska globaliseringen och de demografiska förändringarna är
något av det som har påverkat kommuners och landstings verksamhet.
En tydlig förändring, som aktualiserar utformningen av den kommunala kompetensen,
är den mångfald av frågor som kommuner och landsting arbetar med i dag. Vid sidan
av kärnverksamheterna skola, vård och omsorg utgör infrastrukturfrågor,
näringslivspolitik, arbetsmarknadspolitik, kompetensutveckling och internationellt
samarbete allt mer naturliga delar av det kommunala uppdraget.

11.

Beskrivningen i tjänsteskrivelsen visar att ändamålet ligger väl innanför gränserna för den
kommunala kompetensen enligt kommunallagen 2 kap 1, 2 och 8 §§. Kommunens uppfattning
är att de olika funktionerna i arenan - hallar för elitidrott, skolidrott och evenemang,
fotbollsarena utomhus, kommersiella ytor, skyddsrum och mottagningscentral vid
kärnkraftsolycka – även väl uppfyller vad som anges i propositionen ovan. Beslutet har ett
allmänt intresse med anknytning till kommunens medlemmar, det är inte en angelägenhet för
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någon annan och, för det fall det skulle innebära stöd till näringslivet, så är det en åtgärd för att
allmänt främja näringslivet. Beslutet är därmed också lämpligt, ändamålsenligt och skäligt.
12.

Kommunen vill även peka på 3 kap 6 § lagen (2009:47) om kommunala befogenheter som ger
kommunen möjlighet att tillgodose små företags behov av lokaler när det inriktas på
företagarkollektivet i allmänhet (verksamhet som kommunen då ska bedriva på affärsmässig
grund, 1 kap 3 §).

13.

Beslutet står inte heller i strid med EU-regler om statsstöd, som syftar till att inte snedvrida
konkurrensen. Kommunen tillgodoser det ovan beskrivna kommunala behovet av en arena
genom att uppföra och äga byggnaden. Fastighetsförvaltningen delas upp genom drift i egen
regi och genom tjänster som ska konkurrensutsättas och upphandlas i enlighet med
upphandlingslagstiftningen. Med hänvisning till denna konkurrensutsättning samt att även
övriga delar av projektet kommer att konkurrensutsättas kan kommunen inte finna att det
föreligger något otillåtet stöd enligt EUF-fördraget artikel 107.1, enligt lydelsen av denna
artikel
stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider
eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, [är]
oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna

14.

Kommunen vill som referens hänvisa till Uppsala kommuns anmälan av sådant stöd, i denna
kommuns beslut att lämna bidrag om 150 miljoner kronor till ett företags uppförande av arena i
Uppsala. I detta ärende, där det till skillnad från nu aktuellt beslut fanns ett ekonomiskt bidrag
till företag, bedömdes det förenligt med artikel 107.11
Klagandens skäl (följer i huvudsak överklagandet)

15.

Klaganden anför att totalkostnaden rör sig om så avsevärda summor att det inte kan anses ingå i
kommunens kärnverksamhet. Det får, som kommunen förstår det, anses inbegripa ett påstående
om beslutets lämplighet, vilket är en fråga som förvaltningsrätten inte får pröva.

16.

Klaganden anför att beslutet om kommersiella ytor är att betrakta som ett stöd till enskild
näringsidkare eftersom kommunstyrelsen får i uppdrag att upphandla drift av de kommersiella
delarna genom tjänstekoncession eller driftentreprenad. Kommunen hänvisar i denna del till det
som anförs ovan under punkt 13 samt tillägger följande. Enligt upphandlingslagstiftningen ska
tjänster för det allmännas räkning upphandlas, vilket kan ske genom driftentreprenad
(tjänstekontrakt enligt lag om offentlig upphandling) eller tjänstekoncession (enligt lag om
upphandling av koncessioner). Båda tjänsterna innebär att kommunen önskar att en tjänst utförs
för kommunens räkning och att kommunen sätter vissa villkor för hur tjänsten ska utföras. En
tjänstekoncession är i likhet med tjänstekontrakt ett kontrakt med ekonomiska villkor som
ingås mellan en upphandlande myndighet eller enhet och en leverantör. Leverantören i en
koncession kallas koncessionshavare. Ersättningen för tjänsten utgörs antingen av enbart rätten

1

2013/452/EU: Kommissionens beslut av den 2 maj 2013 om statligt stöd SA.33618 (12/C) som Sverige planerar att genomföra till
förmån för Uppsala Arena [delgivet med nr C(2013) 2362]
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att utnyttja föremålet för koncessionen eller av dels en sådan rätt, dels betalning. Ytterligare en
skillnad mot tjänstekontrakt är att det alltid är koncessionshavaren som står för
verksamhetsrisken. Ett exempel på en tjänstekoncession är när en myndighet ger
koncessionshavaren i uppdrag att tillhandahålla caféverksamhet i myndighetens lokaler där
koncessionshavaren ansvarar för om verksamheten går med förlust.
17.

När det gäller att klagandens invändning om att kommunen ska uppföra lokaler för
utomstående så hänvisas särskilt till vad som anförs ovan under punkterna 9-12.

18.

När det gäller klagandens invändning om att beslutet skulle innebära ett individuellt riktat stöd
till enskild, så är det kommunens uppfattning att det inte är ett sådant stöd. Det finns inte
närmare angivet i överklagandet vem som i så fall skulle vara mottagare av stödet.

19.

När det gäller att beslutet kan strida mot statsstödslagen och EU:s fördrag om unionens
funktionssätt, så har klaganden inte utvecklat på vilket sätt det strider mot dessa regler.
Kommunen hänvisar till vad som anförs under punkterna 13-14.

20.

Under rubriken ”Vidare vill jag framhålla” har klaganden angivit ett antal omständigheter som
närmast ger uttryck för ifrågasättande av beslutets lämplighet samt om frågor som berör det
genomförande som kommer att ske. Frågor om beslutets lämplighet får förvaltningsrätten inte
pröva. Frågor om framtida genomförande och beslut som vid detta framtida tillfälle kan komma
att strida mot kommunallagen kan inte avgöras i detta mål. Kommunen vill dessutom påpeka
att ett av valen som ska ske i genomförandet är om tjänsten för fastighetsförvaltning av
kommersiella delar ska ske genom tjänstekontrakt eller tjänstekoncession, där marknaden
”bedömer” villkoren för tjänsten och därmed utesluter att den som tilldelas kontraktet får en
förmån i förhållande till andra anbudsgivare. Om kommunen väljer alternativet
tjänstekoncession så innebär det dessutom att koncessionsinnehavaren står för
verksamhetsrisken. Se punkt 16.

Målets handläggning
21.

Kommunen önskar att målet handläggs skyndsamt. Skälet till önskemålet är att ett krav från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är att skyddsrum ska inrättas i eller intill
arenan senast den 31 december 2022, eftersom befintliga skyddsrum i badhuset fick rivas med
avsikt att ersätta dessa i ett arenabygge.

Kungsbacka som ovan
Kommunstyrelsen, Kungsbacka kommun
_________________________________
Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande
Ordförandebeslut fattat denna dag med stöd kommunstyrelsens delegeringsförteckning 2020-12-15, §
294, punkt 3.1.1
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2021-05-05
Diarienummer

KS 2021-00552

Yttrande över överklagande (Laglighetsprövning enligt kommunallagen) Genomförande samt inriktningsbeslut för uppförande och drift av Kungsbacka Arena
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen; nu fråga om
inhibition, daterat 2021-05-05 och översänder det till förvaltningsrätten i Göteborg.
Upplysning
Beslut fattat med stöd av delegering. Kommunstyrelsens delegeringsförteckning: punkt 3.1.1., 202012-15, § 294.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 april 2021 om ett förslag på inriktning av
koncept för Kungsbacka Arena samt lämnade uppdrag för genomförande, uppförande och drift av
arenan. Beslutet har överklagats genom laglighetsprövning och klaganden har även begärt att
förvaltningsrätten ska besluta om inhibition av beslutet till dess att förvaltningsrätten har beslutat i
sakfrågan.
Kommunstyrelsen har fått till och med den 5 maj 2021 att yttra sig över begäran om inhibition och då
kommunstyrelsen inte har sammanträde inom den angivna svarstiden kan inte kommunstyrelsens
avgörande avvaktas.
Beslutsunderlag
Yttrande 2021-05-05
Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 51
Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten i Göteborg
Lisa Andersson
Kommunstyrelsens ordförande
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ORDFÖRANDEBESLUT
Datum

2021-04-07
Diarienummer

KS 2021-00136

Svar på remiss över Länsstyrelsen i Hallands läns remiss Regional
vattenförsörjningsplan för Hallands län
Beslut

Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-02-25 och översänder det som sitt svar till
Länsstyrelsen i Halland.
Upplysning
Beslut fattat med stöd av delegering. Kommunstyrelsens delegeringsförteckning: punkt 3.1.1, 2020-

12-15, § 294
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för Hallands län. Arbetet
har utförts under perioden 2019 till 2020 i samverkan med flera olika aktörer. En regional plan ger en
översiktlig helhetsbild av vilka vattenresurser vi behöver skydda på lång sikt samt vilka behov som
förväntas framöver så att vi kan ha en framtida hållbar vattenförsörjning.
Planen är tänkt att vara ett underlag vid fysisk planering samt mark- och vattenanvändning i övrigt.
Den förväntas bidra till att uppfylla flera olika mål för miljö- och folkhälsa samt mål från Agenda
2030. Föreslagna åtgärder avses att följas upp kontinuerligt.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-18
Yttrande, 2021-02-25
Regional vattenförsörjningsplan för Halland inkl. bilaga 1-3, 2020-12-10
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län
Lisa Andersson
Kommunstyrelsens ordförande
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YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2021-02-25

Länsstyrelsen i Hallands län

Diarienummer

KS 2021-00136

Yttrande över Länsstyrelsen i Hallands län remiss: Regional vattenförsörjningsplan för
Halland

Sammanfattande inställning
Kommunen anser att planen ger en övergripande bild av den regionala vattenförsörjningen och vilka
samarbeten och åtgärder som krävs för att nå en hållbar vattenförsörjning. Planen är lätt att följa och
bra strukturerad. Kommunen ser dock behov av vissa justeringar för att vattenförsörjningsplanen ska få
den användbarhet som eftersträvats, framförallt avseende beräkningarna av uttagsmöjligheter.
Kommunens inställning i detalj
Kap 2. Kommunen vill påpeka att tabell 2 bör även kubikmeter per km och dygn anges. Det kan vara
stor skillnad på ett ledningsnäts status men den procentuella förlusten kan vara samma. Att ange
förlusterna i hur mycket som läcker ut per ledningslängd ger en adekvat jämförelse, som kan användas
för att prioritera åtgärder för att minska förlusterna. Procentuell förlust kan anges också, men då enbart
för att få en övergripande uppfattning, och för att mäta trender.
Kap 3. Kommunen vill påpeka att tabell 3 anger att kommunen har tre vattenverk men det är två.
Kap 7. Kommunen vill påpeka att i Kap 7.2, tabell 19, förstår vi inte hur färgen är gul hänger ihop med
att risktalet är 0,0.
Den metod för att beräkna uttagsmöjligheter i som använts kap. 7 är inte ändamålsenlig och kan
medföra att fel beslut tas som kan påverka vattenförsörjningen idag och på lång sikt. I den vägledning
som Havs- och vattenmyndigheten tagit fram, ”Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering”,
står det: ”En metod som ibland har använts för att uppskatta uttagsmöjlighet för sjöar och vattendrag
utgår från antagandet att uttagsmöjligheten motsvarar maximalt 9,99 % av MLQ
(medellågvattenföring). Antagandet baserades på en tidigare bedömningsgrund avseende vilken
flödessänkning som accepterades i vattendrag vid god ekologisk status, men används inte
längre.” Resultatet av den (ej rekommenderade) använda metoden visas i tabell 27.
Ser vi till behovet år 2100 visar tabell 27 att länet inte kommer klara framtida vattenbehov med dagens
resurser. Med stora vattentäkter som Bolmen och Lygnern i regionen är denna slutsats direkt felaktig.
Det betyder också att kommunerna i länet skulle behöva se sig om efter ännu en stor vattentäkt som till
exempel Vättern, alternativ göra stora åtgärder för att recirkulera vatten eller skaffa många mindre
vattentäkter. Kommunen anser därför att för att rätt prioriteringar i investeringar och åtgärder ska
Kommunstyrelsen
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kunna göras behöver annan metod användas. Planen är ett viktigt styrande och långsiktigt dokument
och det vore mycket olyckligt om detta inte åtgärdas före fastställande av planen.
Kap 8. Framtida behov har beräknats utifrån respektive kommuns översiktsplaner. Det vore intressant
att komplettera med SCB:s befolkningsprognoser som komplement. Prognoser är alltid svåra, och två
olika prognoser skulle kunna ge en indikation om ett spann i behovet.
Kap 9.2. Kommunen undrar om grundvattenresursen är bedömd enbart på sitt grundvatteninnehåll och
nybildning av grundvatten eller är resursen bedömd även på möjligheten att infiltrera ytvatten för
produktion av konstgjort grundvatten.
Kap 10. Kommunen anser att avsnittet utgör ett bra stöd vid fysisk planering. Kommunen anser att det
är bra att planen inte bara anger vad som ska uppnås utan även hur det ska utföras i samarbete mellan
kommuner och Länsstyrelse.
Kap 11. Avsnittet är väl genomarbetat. Kommunen ser dock att listan i Kap 11.2 kan vara
svårtolkad. Det beror på att vi anar att svaren från kommunerna inte angetts på samma sätt. I
Kungsbacka har vi svarat utifrån de områden som vi prioriterat högst, men vi arbetar med betydligt fler
områden. Kommunen skulle vilja komplettera vårt svar med kryss ”X” även på
följande åtgärder: 1, 3c, 4b+c, 3b, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 49 (kommunala), 50,
51, 52, 53, 54. I det fortsatta arbetet välkomnar vi en prioritering utifrån insats/effekt
för alla kryssade punkter sinsemellan.
Fortsättning kap 11 (s. 90 samt i kap 11.2 åtgärd 5) bör det framgå att inom området åtgärder för
att minska vattenbrist pågår ett nationellt arbete via Svenskt Vatten att ta fram underlag.
Kommunen anser att en regional nödvattenplan inte behövs (s. 93 åtgärd nr 46). Vi anser att det
räcker med ett regionalt samarbete i att ta fram kommunala nödvattenplaner. I en kris behöver det
tydligt vara en plan som kommunen arbetar efter. Länsstyrelsen bör dock övervaka att det finns
kommunala nödvattenplaner som ”hänger ihop” och där samarbete mellan kommunerna framgår.
Kungsbacka kommun
Lisa Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Andrea Egerlundh
kommunsekreterare
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Mötesanteckning
Sammanträdesdatum
2021-03-10

Kommun- och Regionledningsforum
Plats och tid

Teams-möte, kl. 13:30-16:30

Politiker

Ronny Löfquist (S) (Ordförande) (Hylte kommun)
Per Stané Persson (S) (Region Halland)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) (Region Halland)
Helene Andersson (C) (Region Halland)
Anna Roos (C) (Hylte kommun)
Eva Borg (S) (Kungsbacka kommun)
Jonas Bergman (M) (Halmstads kommun)
Krissi Johansson (S) (Halmstads kommun)
Kjell Henriksson (S) (Laholms kommun)
Erling Cronqvist (C) (Laholms kommun)
Per Svensson (S) (Falkenbergs kommun)
Anneli Andelén (C) (Falkenbergs kommun)
Ann-Charlotte Stenkil (M) (Varbergs kommun)
Jana Nilsson (S) (Varbergs kommun)
Lisa Andersson (M) (Kungsbacka kommun)

Tjänstemän

Jörgen Preuss (Regiondirektör, Region Halland)
Mattias Rossköld (Kommundirektör, Halmstads kommun)
Lars Fröding (Kommundirektör, Falkenbergs kommun)
Carl Bartler (Kommundirektör, Varbergs kommun)
Anders Einarsson (Kommundirektör, Laholms kommun)
Malin Aronsson (Kommundirektör, Kungsbacka kommun)
Bo-Josef Eriksson (Region Halland)

Övriga

Brittis Benzler (Länsstyrelsen), p. 1 och 4-5
Jörgen Peters (Länsstyrelsen), p. 1 och 4-5
Ellen Källberg (Processledare), p. 1
Anton Larsson (Analytiker), p. 1
Emilie Widarsson (Processledare RUS), p. 1
Martin Engström (Hälso- och sjukvårdsdirektör), p. 4
Helge Scharf Wramling (Sekreterare)

Sida 2 av 7

Ärenden
1
2
3
4
5

Regional utveckling för Halland – från ord till handling
Regional medfinansiering 2021-2027
Lokalt ledd utveckling Halland (LLUH)
Lägesrapport Covid och vaccination
Övrigt

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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1. Regional utveckling för Halland – från ord till handling
Ärendet
Under året tar Region Halland beslut om såväl regional utvecklingsstrategi som en
tillväxtstrategi för Hallands utveckling. Hur säkerställer vi att strategierna får det
genomslag som vi tillsammans önskar? Under punkten beskrivs det regionala
utvecklingsarbetets styrning och kontext. En återkoppling och uppdatering av RUS:en
ges samt en inblick i Tillväxtstrategin som diskussionsunderlag kring hur vi alla
gemensamt kan bidra till genomförandet av strategierna. Det är tillsammans som vi
skapar Hallands utveckling och tillväxt.
Fråga att ta med: Hur kan våra respektive verksamheter bidra till genomförandet av
det regionala utvecklingsarbetet?

Anteckningar
Regiondirektör inledde dagens pass om Regional utveckling för Halland. Regional
utvecklingsdirektör sammanfattade bland annat angående Region Hallands
utvecklingsuppdrag, sammanhållningspolitiken, RUS:en, Tillväxtstrategin,
kommunala strategier/planer och påverkansarbete. Hallands positiva utgångsläge
skissades upp med få men bra aktörer, närheten, traditionen att jobba tillsammans
och engagemanget som finns i Halland.
Processledare RUS informerade om nytt sedan förra informationen på KRF den 3
februari, bland annat om nytt avsnitt om genomförande och utvärdering.
Processledare Tillväxtstrategi presenterade material för blivande Tillväxtstrategi med
syfte att ge KRF ett första insyn i vad strategin ska innebära. Region Halland är
processor och producent men det är hela Hallands strategi som ska tas fram. Analys
och omvärldsbevakning har genomförts och dialoger med tjänstemännen i
kommunerna har skett. Sammanfattning av analysen, regionala förutsättningar,
presenterades på dagens KRF, liksom utkast för de enskilda områdena.
Efter avslutad presentation, och enligt förslag från ordförande, lämnades denna
punkt och dialog kommer att fortsätta efter avslutad remissperiod.
Kommunföreträdare lämnade medskick/önskemål att svarstid för remissen inte får
vara för kort.
Bilaga
Presentation KRF 2021-03-10

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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2. Regional medfinansiering 2021-2027
Ärendet
Modellen med regional medfinansiering har varit en styrka i genomförandet av den
regionala tillväxtstrategin. Hur ser kommunerna på att fortsätta arbeta enligt
nuvarande modell?

Anteckningar
Regional utvecklingsdirektör sammanfattade den framgångsrika halländska modellen
och det samarbete som har skett under programperioden 2014-2020.
Finansieringsmodellen för hela modellen togs upp. Kommunföreträdare önskade att
få ta del av uppföljningar för de enskilda projekten.
A day in Halland lyftes som ett exempel för det framgångsrika arbete som sker i
Halland och som bygger på långvarigt samarbete mellan kommuner och regionen.
Förutsättningar för Regional medfinansiering 2021-2027 lyftes och diskuterades.
Behovet för samarbete ses även fortsättningsvis som mycket viktigt.
KRF gav CGH i uppdrag att fram förslag om regional medfinansiering 2021-2027
som bygger på befintlig modell.
Bilaga
Presentation KRF 2021-03-10 (för punkterna 2+3)
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Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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3. Lokalt ledd utveckling Halland (LLUH)
Ärendet
Lokalt ledd utveckling Halland (LLUH) finansieras via regional medfinansiering.
Diskussion om hantering av ansökan om medel.

Anteckningar
Regional utvecklingsdirektör sammanfattade i ärendet. Frågan är: hur ska LLUH
hanteras 2021-2022? Region Halland har beviljat medel som fanns kvar i potten för
LLUH dock täcker detta inte hela det från LLUH sökta beloppet.
KRF diskuterade frågan och ställde sig positivt till att ha en separat pott för LLUH
även fortsättningsvis. KRF gav uppdrag till CGH att ta fram förslag om fortsatt
gemensam finansiering för LLUH under perioden 2021-2027.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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4. Lägesrapport Covid och vaccination
Ärendet
Lägesrapport Covid och vaccination från hälso- och sjukvårdsdirektör.

Anteckningar
Hälso- och sjukvårdsdirektör informerade om utvecklingen i Halland inklusive aktuell
information om vaccination.
Aktuella frågor besvarades av hälso- och sjukvårdsdirektör.
Bilaga
Presentation KRF 2021-03-10
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Utdragsbestyrkande
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5. Övrigt
Ordförande lyfte följande två punkter:


Hemsjukvårdsöverenskommelsen – avstämning, hur långt har man kommit i
antagandeprocessen i kommuner och regionen?



Regional fysisk planering

Anteckningar
Hemsjukvårdsöverenskommelsen
Laget runt, kommuner och regionen återkopplar. Beslut har tagits i de flesta
kommunerna och i regionen.
Regional fysisk planering
Kommunerna har fått remissinbjudan från Finansdepartementet att yttra sig över
Hemställan från Region Halland och Hallands läns kommuner gällande ansvar för
regional fysisk planering.
Dialog fördes kring remissinbjudan och implikationer av regional fysisk planering.
Kommuner kommer att ha avstämning inför inlämnande av remissvar.
Länsstyrelsen har också fått remissen och anmälde intresse att bli delaktig i
avstämningen.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Mötesanteckning
Sammanträdesdatum
2021-04-07

Kommun- och regionledningsforum
Plats och tid

Teams-möte, digitalt , klockan 13:30-16:30

Politiker

Mikaela Waltersson (M) (ordförande) (Region Halland)
Ronny Löfquist (S) (vice ordförande) (Hylte kommun)
Per Stané Persson (S) (Region Halland)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) (Region Halland)
Helene Andersson (C) (Region Halland)
Anna Roos (C) (Hylte kommun), fr.o.m. kl. 14.20
Eva Borg (S) (Kungsbacka kommun)
Jonas Bergman (M) (Halmstads kommun)
Krissi Johansson (S)
Erling Cronqvist (C) (Laholms kommun)
Per Svensson (S) (Falkenbergs kommun)
Anneli Andelén (C) (Falkenbergs kommun)
Ann-Charlotte Stenkil (M) (Varbergs kommun)
Jana Nilsson (S) (Varbergs kommun)
Lisa Andersson (M)

Tjänstepersoner

Jörgen Preuss (Regiondirektör, Region Halland)
Lars Fröding (Kommundirektör, Falkenbergs kommun)
Carl Bartler (Kommundirektör, Varbergs kommun)
Anders Einarsson (Kommundirektör, Laholms kommun)
Malin Aronsson (Kommundirektör, Kungsbacka kommun)
Bo-Josef Eriksson (Region Halland)

Övriga

Brittis Benzler (Länsstyrelsen), p. 1-4
Jörgen Peters (Länsstyrelsen), p. 1-4
Erik Hansson (Strateg), p. 2-3
Jan Törnell (Strateg), p. 2-3
Hans-Jörgen Wahlhed, p. 6
Ola Johansson (Bitr. Hälso- och sjukvårdsdirektör), p. 6
Martin Engström (Hälso- och sjukvårdsdirektör), p. 7
Henrik Lundahl, (Kanslichef), p.8
Helge Scharf Wramling (Sekreterare)
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Ärenden
1
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Greater Copenhagen (GCPH) på besök (Information)
Nationell- och regional infrastrukturplanering 2022
Regional fysisk planering
Regional medfinansiering 2021-2027 (inkl. redovisning projektuppföljning 20142020)
LLUH 2021-2027
Information om Modell för samhandling kring barn och unga som utsatts för
övergrepp
Lägesrapport Covid och vaccination
Förändrad valkretsindelning Region Halland (Information)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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1. Greater Copenhagen (GCPH) på besök (Information)
Ärendet
Tue David Bak, Managing Director, Greater Copenhagen, informerar
om GCPH:s arbete i allmänhet och vad som är i fokus 2021.

Anteckningar
Regiondirektör inledde om samarbete inom Greater Copenhagen.
Tue David Bak, Managing Director, om Greater Copenhagen och dess arbete med
fem politiska prioriteringar: arbetsmarknad, infrastruktur, grön Tillväxt, digitalisering
och life science. I synnerhet följande fem områden med tydliga mål för GCPH:s
arbete lyftes:
- Inga tekniska hinder för arbetstagare som bor i Sverige som vill arbeta i Danmark och vice versa
- Ny fast Öresundsförbindelse: Helsingborg - Helsingör och metro mellan Malmö och
Köpenhamn
- Världsmästare på privat-offentlig innovation inom Life Science
- Nummer 1 i Europa på skalning av digitala lösningar
- Europas Silicon Valley för Green Tech-lösningar
Även GCPH:s trafikcharter och dess mål påpekades speciellt.
Bilaga
Presentation GCPH, KRF 2021-04-07
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2. Nationell- och regional infrastrukturplanering 2022
Ärendet
Regeringen beslutade den 25 juni att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett
inriktningsunderlag. Syftet med uppdraget är att ge regeringen ett underlag för
bedömning av ekonomiska ramar för möjliga åtgärder i
transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033 respektive 2022–2037.
Regeringen avser sedan i en proposition till riksdagen lämna förslag till en ny
planperiod och ekonomiska ramar. Infrastrukturplaneringen i Halland är viktig då
Halland är ett starkt växande län som bidrar till hela Sveriges tillväxt. Det regionalaoch kommunala utvecklingsarbetet främjar en ökad sysselsättning, fler bostäder, en
växande industri och export samt arbeta för en hållbar utveckling. En väl fungerande
och utbyggd transportinfrastruktur är ett viktigt redskap för att Halland fortsatt ska
kunna bidra till den nationell, regional och kommunal utveckling och skapa
förutsättningar för ett hållbart resande. Punkten på agendan kommer rama in de
halländska förutsättningarna, förutsättningarna för planarbetet samt innehålla
dragningar och diskussioner kring hur infrastrukturplanerna som strategiska
dokument bidrar och skapar förutsättning för utveckling efter presentation av
kommunens och regionens strategiska utvecklingspresentationer.

Anteckningar
Strateger informerade om status för Nationell- och regional infrastrukturplanering
2022 och förutsättningarna.
Ingångsvärden för en ny regional plan skissades upp. Inför gällande planomgång
gjordes en rejäl omarbetning av planens innehåll utifrån strategiska ingångsvärden i
tillväxtstrategi och systemanalys. Nu utgår man från nu gällande plans prioriteringar
som bidrar till Hallands utveckling genom att de utvalda infrastrukturinvesteringarna
skapar god regional nytta. Antagligen får Halland ungefär samma anslagsnivå som
under tidigare planomgång; man räknar med en 12-årig planperiod. Vidare utgår man
ifrån att ”Lagda kort ligger”. Halland har flera pågående stora projekt och åtgärder i
potter i befintlig plan. Exempelvis Onsalavägen väg 940. Cykelobjekt. Väg 153/154.
Utifrån dessa ingångsvärden kan den nya planen antagligen snarare ses som en
uppdatering än en större revidering.
Tidplan för revidering beskrevs för KRF. Strategiskt arbete fortsätter med att forma
innehållet i planen rörande objekt och potter. Förslag till ”skuggplan” tas fram med
siffror från Trafikverket. Fortsatta dialoger internt i RH och i CGH och KRF med
Kollinfra-gruppen som beredande, i syfte att informera om processen och fånga upp
behov.
Kommunföreträdare kommenterade bland annat angående kostnader för cykelvägar;
det är dyrt när staten bygger. Kan man skapa en ny ordning vad gäller planering och
byggande av cykelvägar?

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Även tänk ”Hela resan” togs upp: byte mellan olika trafikslag, cykelparkeringar,
kopplingar till kollektivtrafiknoder. Hyr- och ställcyklar över hela Halland? Även
elektrifiering och laddning lyftes som viktigt för infrastrukturen.
Väg 26, Oskarströmvägen, togs upp, positivt att den lyftes in i nationell plan.
Bilaga
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3. Regional fysisk planering
Ärendet
Region Halland, med stöd ifrån samtliga sex halländska kommuner, skickade
in en avsiktsförklaring till Finansdepartementet i september 2020 kring
uppdraget Regional fysisk planering. Departementet har skickat ut en remiss
för att ställa frågan kring hur remissinstanserna ser på
hemställan/avsiktsförklaringen. Regional fysisk planering bidrar med
kommun- och länsöverskridande perspektiv, samordna regionala och
kommunala strategiska utvecklingsdokument samt öka samverkan mellan
kommunal, regional och nationell nivå för att generera goda förutsättningar
för utveckling.
Anteckningar
Strateg sammanfattade bakgrund och historik i ärendet.
Regional fysisk planering diskuterades. Några kommunföreträdare anmälde oro att
kommunernas arbete med översiktsplaner, planmonopolet, och det kommunala
självstyret kan påverkas – möjligen inte nu men långsiktigt. Andra företrädare
påtalade vikten av att se styrkorna som medföljer ev. regional fysisk planering, att
Halland blir ännu starkare och att man kan fortsätta att utveckla Halland tillsammans.
Länsstyrelsen kommenterade att man har tagit fram ett PM som belyser de juridiska
aspekter i frågan och som Länsstyrelsen anser inte ger anledning för kommunerna
att oroa sig angående planmonopolet med mera. Länsstyrelsen kommer att dela med
sig PM:et till KRF.
Regionen påtalade att i regionens förslag till svar till näringsdepartementet gjordes ett
förtydligande enligt nedan:
Region Halland anser att förändringarna i PBL som möjliggör Regional fysisk
planering är utformade på ett sätt som regionen anser ska gälla över tid.
Utformningen möjliggör för den regionala fysiska planeringen att komplettera
den kommunala och erbjuda ett mellankommunalt- och mellanregionalt
perspektiv i frågor gällande fysisk planering. Utformningen skapar fortsatt goda
förutsättningar för den enskilda kommunen att fortsatt bedriva strategisk
planering och operativt arbete likt kommunen gör idag.
Formalia togs upp. Kommunföreträdare gör bedömningen att svar på hemställan
behöver tas i fullmäktige enligt tolkning att detta är ett ärende av principiell
beskaffenhet.
KRF var efter dialog eniga att verka för en positiv hållning i sina remissvar som är en
naturlig fortsättning i frågan efter att KRF den 2 september 2020 var eniga om att
skicka in en avsiktsförklaring till Finansdepartementet om regional fysisk planering för
Halland.
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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4. Regional medfinansiering 2021-2027 (inkl. redovisning
projektuppföljning 2014-2020)
Ärendet
KRF gav på sitt sammanträde den 10 mars CGH i uppdrag att ta fram ett nytt
förslag på Överenskommelse om regional medfinansiering. Förslag som
presenteras idag har beretts av CGH och bygger på tidigare överenskommelse men
innehåller vissa smärre justeringar och förtydliganden.
En kortare uppföljning av regional medfinansiering 2014-2022 presenteras.

Anteckningar
Regional utvecklingsdirektör sammanfattade det nya förlaget för Regional
medfinansiering 2021-2027 inklusive redovisning projektuppföljning 2014-2020.
Samtliga kommunföreträdare ställde sig positivt till det nya förslaget.
Regionen kommer att skicka ut underlag till kommunerna för att besluta om Regional
medfinansiering 2021-2027 i respektive kommun.
Bilaga
Presentation KRF 2021-04-07
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5. LLUH 2021-2027
Ärendet
Förslag på hantering av befintlig ansökan av LLUH och finansiering 2021-2027
presenteras. Detta bygger på att Överenskommelse
om regional medfinansiering godkänns av samtliga kommuner/regionen.
Förslag har beretts av CGH enligt uppdrag KRF den 10 mars.

Anteckningar
Regional utvecklingsdirektör sammanfattade det nya förlaget för LLUH 2021-2027.
Samtliga kommunföreträdare ställde sig positivt till det nya förslaget för LLUH. Enligt
detta kommer regionen att återuppta LLUH:s befintliga ansökan för godkännande av
resterande belopp i anslutning till att samtliga kommuner och regionen har godkänt
avtal om Regional medfinansiering 2021-2027.

Bilaga
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6. Information om Modell för samhandling kring barn och unga som
utsatts för övergrepp
Ärendet
CGH har behandlat och kommit överens om Modell för samhandling kring barn och
unga som utsatts för övergrepp. KRF får information om detta på dagens
sammanträde.

Anteckningar
Socialchef Halmstad, representant för arbetsgrupp som har arbetat med frågan,
informerade om Modell för samhandling kring barn och unga som utsatts för
övergrepp.
Dialog kring modellen. Samtliga företrädare såg mycket positiva på den framtagna
modellen.
Bilaga
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7. Lägesrapport Covid och vaccination
Ärendet
Lägesrapport Covid och vaccination från hälso- och sjukvårdsdirektör.

Anteckningar
Hälso- och sjukvårdsdirektör informerade om utvecklingen i Halland inklusive aktuell
information om vaccination.
Aktuella frågor besvarades av hälso- och sjukvårdsdirektör. Bland annat:
- Personalvaccinering är pausad för tillfälle.
- Viss oro inför semestertider. Tanken är att man ska vaccinera sig på hemmaplan.
Regionen kommer att bevaka detta.

Bilaga
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8. Förändrad valkretsindelning Region Halland (Information)
Ärendet
Information om förslag om ändrat valkretsindelning i Halland från fyra valkretsar till en
valkrets.
Remiss skickas ut till kommunerna. Kommunernas yttranden behöver tillställas
Region Halland senast 1 juni 2021, så att beslut kan fattas av regionfullmäktige
senast i oktober 2021.

Anteckningar
Kanslichef informerade om initierat ärende om ändrat valkretsindelning i Halland från
fyra valkretsar till en valkrets. Regionen önskar få ta del av kommunernas inställning
till att genomföra en förändring av valkretsindelningen från dagens fyra valkretsar i
Halland till endast en valkretskrets att gälla från och med valet 2022.
Kommunernas yttranden behöver tillställas Region Halland senast 1 juni
2021, så att beslut kan fattas av regionfullmäktige senast i oktober 2021.
Frågan diskuterades. Den har varit upp tidigare, för fyra år sedan. Beslutsnivå avgörs
i respektive kommun. Kommunerna/kommunföreträdare kan välja att rikta frågan till
partiernas distriktsnivå.

Bilaga
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

1 (2)

2021-04-21

§ 45
Dnr 2021-00204
Riktlinjer för foodtrucks och matvagnar
Beslut
Nämnden för Teknik antar Riktlinjer med tillhörande villkor för Foodtrucks. Tidigare
”Villkor tillstånd för foodtrucks” NTE 2018-03-14 § 26, 2018-00106 upphör därmed
att gälla.
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att uppdatera och anvisa lämpliga
platser för uppställning av foodtrucks och matvagnar.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Teknik beslutade 2017-03-22 (NTE §33) att under sommarhalvåret
2017 tillåta upplåtelse för foodtrucks som försöksverksamhet.
Nämnden för Teknik beslutade 2018-03-14 (NTE §26) att under sommarhalvåret
tillåta upplåtelse för foodtrucks som permanent verksamhet. Nämnden antog då
villkor för foodtrucks som nu behöver uppdateras.
Intresset för upplåtelse av dessa platser för foodtrucks är fortsatt ganska svagt.
Förvaltningen ser däremot ett ökat intresse av upplåtelse för andra typer av fordon
och vagnar. Dessa fordon är inte självförsörjande på el, vilket innebär att dessa inte
uppfyller Tekniks regler för foodtrucks.
Förvaltningen föreslår att villkoren justeras till riktlinjer, med tillhörande villkor och
justeras med följande:
- Avgift för el för icke självförsörjande fordon införs, fast avgift 500 kr
per månad
- Krav på självförsörjande fordon tas bort
- Elförsörjning erbjuds på vissa platser, inte alla
- Platser kan variera från år till år, platser utses av förvaltningen
- Platser kan upplåtas även utanför säsong men med begränsat antal
platser
Beslutsunderlag
TEAU 2021-04-12 § 41
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-03-15
Riktlinjer foodtrucks och matvagnar
Villkor foodtrucks och matvagnar
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut
kan antas och finner att så sker.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

2021-04-21

Beslutet skickas till
För kännedom till nämnden för Miljö- och Hälsoskydd, Byggnadsnämnden,
Kommunstyrelsen, Polismyndigheten Region Väst

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Riktlinjer för foodtrucks
och matvagnar
Kungsbacka kommun utfärdar totalt max åtta tillstånd för foodtrucks och matvagnar under samma period,
varav max fyra tillstånd för icke självförsörjande fordon.
Tillståndet gäller vid mån av plats på 8 platser runt om i Kungsbacka stad, kommunen garanterar inte
platstillgången. Beroende på antalet utfärdade tillstånd varierar antalet uppställningsplatser på resp
geografiskt område, minst 4, max 8 platser finns till förfogande. Karta finns på www.kungsbacka.se,
platserna kan variera från säsong till säsong.

Tillståndets giltighet
Tillståndet är giltigt för uppställning under hel dag
Giltighetstid alt A: Tillståndet gäller under en månad
Giltighetstid alt B: Tillståndet gäller under hel säsong
Tillståndet är giltigt för uppställning på angivna platser i mån av plats. Sökande erhåller ett digitalt tillstånd.
Tillståndet ger i övrigt inte rätt att bryta mot gällande trafik- och parkeringsregler. Om det finns behov av att
uppställa/parkera eller framföra fordon på platser eller tider utöver vad som ovan anges ska en
dispensansökan skickas in till teknik@kungsbacka.se senast tre veckor i förväg. För att ansökan ska
behandlas ska sökande bifoga registerutdrag från Skatteverket F-skattesedel samt registreringsnummer på
fordonet. Innan verksamheten påbörjas ska företaget vara registrerat som livsmedelsanläggning.

Säsongen för foodtrucks
Tillståndet är tidsbegränsat och gäller en säsong under perioden 1 april till och med 31 oktober. Övrig tid kan
tillstånd ges enligt överenskommelse men med begränsat antal platser till förfogande.
Platserna kan vara undantagna ett begränsat antal dagar under säsongen vid särskilda arrangemang.
Detta uppdateras på kungsbacka.se.

Avgift
Avgiften för tillstånd för foodtrucks är enligt gällande taxa, upplåtelse tillfällig försäljning 300kr/1-3
dagar/plats eller 500 kr/plats/månad. För de fordon som kräver elanslutning tillkommer en avgift på 500
kr/månad. Alla platser ger inte möjlighet till elanslutning utan vissa platser är för de fordon som är
självförsörjande på el.
Giltighetstid A: Tillstånd 1 månad, 500 kr.
Giltighetstid B: Tillstånd hel sommarsäsong (7 månader), 3500 kr.

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

Skyltning
Försäljningsplatserna kommer att vara skyltade och markerade. Skyltar sätts upp när säsongen börjar och tas
ned när säsongen slutar.

Krav på företaget och fordonet
Företaget ska vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos Skatteverket. Fordonet som används ska vara
upptaget i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register. Totalvikten får inte överstiga 3 500
kilogram. Minst två bilder ska bifogas ansökan som visar fordonets utsida och insida. Fordonet ska ha ett
tilltalande utseende och vara i gott skick.

Villkor och begränsningar vid nyttjande
Tillståndet gäller alla dagar kl 06–24 för en tillfällig uppställning i period upp till hel dag. När man stått
giltig period på en plats skall foodtruck/vagn flytta till annan plats i annat geografiskt område. Det är inte
tillåtet att enbart flytta till annan plats inom samma geografiska område. Verksamheten ska vara
ambulerande på de platser angivna i tillståndet. Tillståndet får endast åberopas som stöd för uppställning av
fordonet om det kan ske utan att hindra framkomligheten och utan fara för ordningen eller säkerheten i
trafiken. Konceptet bygger på mobila försäljningsenheter. Försäljningsenheten ska med lätthet kunna flyttas
från en angiven plats till en annan. Produkterna är enklare måltider och serveras direkt till förbipasserande.
Inga föremål får placeras utanför fordonet, som t.ex. menytavlor, extern kraftkälla eller annat. Det får inte
förekomma någon form av servering med bord och stolar i anslutning till dessa försäljningsställen.
Tomgångskörning får inte ske längre än en minut. Tekniska nämnden utfärdar maximalt ett tillstånd per
företag och fordon.

Övrig information
Samtliga lagar och bestämmelser för verksamheten ska följas. Företaget har ansvar för att hantera sitt avfall
samt hålla det rent och snyggt kring foodtrucken. Beviljat tillstånd får inte överlåtas till en annan
näringsidkare. Sökanden ansöker hos polisen om användande av offentlig plats. Dispens från lokala
trafikföreskrifter ingår i markupplåtelsen som utfärdas av förvaltningen för Teknik. Försäljningsytorna kan
användas när sökanden fått tillståndet från polisen samt dispens från lokala trafikföreskrifter från
förvaltningen för Teknik.
Staden ser gärna att innehavare av tillstånd försöker utnyttjar möjligheterna att vara ute och sälja minst fyra
dagar i veckan.

Tillståndet kan återkallas
Om avgiften inte erläggs inom föreskriven tid. Om gällande bestämmelser och villkor inte följs vid
uppställning med stöd av tillståndet. Om den anmälda livsmedelshanteringen begränsas av förvaltningen för
Miljö och Hälsoskydd till att inte omfatta hanteringen i föreskrivna villkor. Om lagar och bestämmelser för
verksamheten inte följs. Musik får spelas från högtalare inne i foodtrucken men ska följa nivåerna enl
stadens regler.

Livsmedelshantering
Alla företag som hanterar, tillhandahåller, säljer livsmedel till ”andra/allmänhet” ska vara registrerade. Om
ni redan är registrerade livsmedelsföretag skicka in en kopia på registreringen i samband med ansökan om
foodtrucks. Är ni inte registrerade använd Miljö- och hälsoskyddskontorets blankett för registrering och
skicka sedan in den till Miljö och hälsoskydd. Kontroll av ert livsmedelsföretag kan komma att utföras.

Avfallshantering
Den som driver ett företag måste enligt lag ha ett avfallsabonnemang på hushållsavfall hos kommunen.
Hushållsavfall är det avfall som uppkommer i sopkorgar och på toaletter. Det finns olika abonnemang för
sorterat och osorterat avfall. Vatten och avlopp. Ingen anslutning till allmän VA-anläggning får ske. Inget
fett får slängas i gatubrunnar. För mer information om hantering av avfall och vatten kontakta:
info@Kungsbacka.se

Riktlinjer för foodtrucks och matvagnar
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Tillståndshavaren skall städa inom en radie av 25 meter (efter avfall som kan härröras till
verksamheten) och hålla egna anläggningen i vårdat skick.
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Beslutad av: Nämnden för Teknik 2021-04-21 §45
Gäller från: 26 04 2021
Ansvarig förvaltning: Teknik
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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Arbetsmarknadsdepartementet
Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för
stadsutveckling och arbetet mot segregation och
diskriminering

Regeringens handlingsplan för att minska och motverka
segregation
Att minska och motverka segregation är högt prioriterat för regeringen och
en del av arbetet för ett tryggt och hållbart Sverige. Arbetet mot segregation
har blivit än mer angeläget på grund av coronapandemin som riskerar att få
stora ekonomiska och sociala konsekvenser för redan utsatta grupper.
För att bryta segregationen krävs ett långsiktigt sektorsövergripande arbete
av en bredd av aktörer på olika nivåer. Sedan 2018 arbetar regeringen utifrån
en långsiktig strategi för att minska och motverka segregation. Inom
regeringen har flera statsråd ett ansvar för arbetet att minska och motverka
segregation. Arbetet samordnas ytterst av en statsrådsgrupp som jag leder.
Regeringen beslutade den 17 december om handlingsplanen Ett Sverige som
håller ihop - Regeringens insatser för minskad segregation och goda
livschanser för alla. I handlingsplanen redovisas regeringens insatser för att
minska och motverka den socioekonomiska segregationen i Sverige.
Vi måste fortsätta att arbeta för att nå målet om minskad segregation, jämlika
och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för alla.
Vikten av det arbete som genomförs av bl.a. kommuner, civilsamhällesorganisationer och myndigheter kan inte nog understrykas. Jag hoppas att
handlingsplanen kan vara relevant för det fortsatta arbetet i er organisation.
Bästa hälsningar

Märta Stenevi
Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot
segregation och diskriminering

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-411 36 16
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: a.registrator@regeringskansliet.se

Ett Sverige som
håller ihop

Regeringens insatser för minskad
segregation och goda livschanser för alla

Diarienummer: A2020/02652

Produktion: Arbetsmarknadsdepartementet.
Bilder: Maskot/Folio, sida: 1, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 25, 26. Kristian Pohl, sida 3.
Alex Ljungdahl/Expressen/TT, sida 21.
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Förord

De senaste decennierna har Sverige gått från att vara
ett av världens mest jämlika länder till att vara ett av de
länder i Europa där ojämlikheten vuxit allra snabbast.
Sverige är fortfarande förhållandevis jämlikt sett i ett
internationellt perspektiv, men livsvillkoren skiljer sig
kraftigt åt mellan olika bostadsområden. Segregationen
riskerar att påverka sammanhållningen i samhället och
människors framtidstro. Idag finns det människor som
inte möts, trots att de bara bor någon kilometer ifrån
varandra. Det är en utveckling som måste brytas
– Sverige ska vara ett land som håller ihop.

”Att bryta segregationen
är något som alla
gynnas av, inte minst
barn och unga.”

Olika aktörer har de senaste åren kraftsamlat och vidtagit åtgärder för att minska och motverka segregationen i samhället. Skillnaderna mellan områden med
socioekonomiska utmaningar och Sverige som helhet
har också, i vissa avseenden, minskat under den senaste
tioårsperioden, bl.a. vad gäller förvärvsfrekvens och
behörighet till gymnasieskolans nationella program.
Samtidigt har skillnaderna i disponibel inkomst vuxit
och skolsegregationen ökat. I områden med socioekonomiska utmaningar har långtidsarbetslösheten stigit.
Olika områden uppvisar också stora skillnader i skolresultat, utbildningsnivå, inkomst, hälsa, trygghet samt
deltagande i demokrati och i kulturliv. Vissa områden
präglas av att de som lever där är väl etablerade på bostadsmarknaden, gör aktiva utbildningsval och är stadigt förankrade på arbetsmarknaden. I andra områden
lever människor långvarigt i trångboddhet och har ett
lägre deltagande i utbildning, arbetsliv och fritidsaktiviteter. Hälsosituationen för personer som bor i områden med socioekonomiska utmaningar är generellt sett
sämre än för dem i andra områden. Risken är också
större att både dras in i kriminalitet och utsättas för
brott. Det finns även tydliga jämställdhetsutmaningar
kopplade till segregation. Det handlar bl.a. om hur det
skiljer sig mellan kvinnor och män och flickor och pojkar vad gäller skolresultat och upplevelse av trygghet.
Sammantaget finns betydande skillnader i livsvillkor
mellan människor som bor i områden med socioekonomiska utmaningar och dem som bor i andra områden.
Barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar har generellt sett sämre uppväxtvillkor och livschanser än andra barn och unga. Förekomsten av
rasism och diskriminering kan också påverka människors möjligheter till jämlika och jämställda levnadsvillkor.
Den socioekonomiska segregationen påverkar inte bara

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister
samt m
 inister med ansvar för arbetet
mot diskriminering och segregation
enskilda individer utan hela samhället. Den riskerar att
försvaga sammanhållningen och orsaka motsättningar
mellan människor och grupper som kan vara svåra att
överbrygga. Segregationen kan också utgöra ett hinder
för människor att utveckla och använda sina förmågor
och bidra till samhällsbygget. Att bryta segregationen
är därför något som alla gynnas av, inte minst barn
och unga.
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Arbetet för ett mer jämlikt Sverige har blivit än mer
angeläget på grund av coronapandemin som riskerar
att få stora ekonomiska och sociala konsekvenser för
redan utsatta grupper. Det kan fördjupa den ojämlikhet
och segregation som redan finns.
Det finns ingen enskild insats som ensam kan bryta
segregationen, krafttag behöver tas genom såväl generella som riktade insatser. Arbetet behöver bedrivas
nationellt, regionalt och lokalt. Sedan 2018 arbetar
regeringen utifrån en långsiktig strategi för att minska och motverka segregation (Ku2018/01462). Under
2018 inrättades också Delegationen mot segregation
(Delmos) som har i uppdrag att motverka strukturella
orsaker till segregation och förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar.

Målet är minskad segregation, jämlika och jämställda
uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för
alla. Vi har en lång väg kvar, men vi ska ta oss dit.

Åsa Lindhagen
Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för
arbetet mot diskriminering och segregation
Stockholm den 17 december 2020

Regeringen samlar med denna handlingsplan pågående och planerade insatser för att motverka och på sikt
minska den socioekonomiska segregationen i Sverige.

Målet är minskad segregation, jämlika och
jämställda uppväxt- och levnadsvillkor
samt goda livschanser för alla. Vi har en lång
väg kvar, men vi ska ta oss dit.
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Inledning

Regeringens arbete med att minska och motverka segregation fokuserar i första hand på socioekonomisk
segregation, det vill säga rumslig åtskillnad mellan individer som tillhör olika grupper utifrån till exempel
utbildning, inkomst och yrke. Andra exempel på segregation är demografisk eller etnisk segregation.
Regeringens arbete utgår ifrån att segregation är relationell och därmed handlar om samhället som helhet. Det är inte vissa områden som är segregerade utan
samhället i sig som präglas av segregation. Regeringen fokuserar i första hand på att åtgärda de aspekter av
segregationen som har negativ inverkan på
människors rättigheter, förutsättningar och möjligheter. Detta innebär att strukturella insatser behöver genomföras, men också att betydande arbete behöver
läggas på insatser som förbättrar situationen i områden
med socioekonomiska utmaningar. Sådana områden
finns både i storstäder och i mindre städer och samhällen.
För att bryta segregationen krävs såväl insatser som
utjämnar skillnader mellan grupper som insatser som
förbättrar situationen för utsatta grupper. Det krävs ett
långsiktigt arbete av en bredd av aktörer på såväl nationell, som regional och lokal nivå. Tidiga och förebyggande insatser är avgörande för att vända utvecklingen,
liksom ett kunskapsbaserat arbetssätt. Det krävs både
insatser som är sektorsövergripande och insatser inom
olika enskilda områden.

i arbets- och samhällslivet. En bra integration bidrar
sannolikt till att vissa negativa aspekter av segregationen minskar, men behöver inte ha någon direkt påverkan på segregationen i förhållande till t. ex. boende
och skola.
I denna handlingsplan redovisas ett urval av de insatser som regeringen genomför eller planerar att genomföra under de närmaste åren för att motverka och på
sikt minska den socioekonomiska segregationen i Sverige. Handlingsplanen tar sikte på segregationen i hela
landet. Syftet med handlingsplanen är att samla och
synliggöra regeringens politik för att minska och motverka segregation för aktörer på olika nivåer. Utöver
regeringens insatser genomförs ett betydande arbete
också av andra aktörer, såsom myndigheter, kommuner
och civilsamhällesorganisationer.
Den inledande delen av handlingsplanen innehåller en
beskrivning av det riksdagsbundna mål som finns för
politikområdet segregation samt av regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation. Därefter redovisas insatser som genomförs eller
som planeras att genomföras för att minska och motverka segregation. Handlingsplanen avslutas med en
beskrivning av arbetets uppföljning och utvärdering.

Integration och segregation är företeelser som i viss
mån är kopplade till varandra. Regeringens arbete för
att minska segregationen har koppling till arbetet för
att förbättra integrationen men är inte samma sak.
Arbetet för integration handlar i första hand om att
människor som invandrat till Sverige ska kunna delta
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Regeringens mål i arbetet mot
segregation
Det övergripande målet för regeringens politik mot
segregation är minskad segregation, jämlika och
jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda
livschanser för alla. Riksdagen har ställt sig bakom
det övergripande målet i samband med att budgeten
för 2020 beslutades.

Regeringens långsiktiga strategi för att
minska och motverka segregation
Sommaren 2018 beslutade regeringen om en långsiktig
strategi för att minska och motverka segregation som
gäller för perioden 2018–2028. I strategin anger regeringen att ett kraftfullt, kontinuerligt och långsiktigt arbete krävs för att minska den socioekonomiska segregationen. Det innefattar insatser både för att motverka
strukturella orsaker till segregation och för att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar1. Regeringens övergripande mål för arbetet med
att minska och motverka segregation fokuserar på båda
dessa aspekter. Arbetet behöver ha ett tydligt jämlikhetsperspektiv.
I strategin anger regeringen fem prioriterade områden
i arbetet:
• boende
• utbildning
• arbetsmarknad
• demokrati och civilsamhälle
• brottslighet
I strategin anger regeringen delmål och insatsområden
för de fem prioriterade områdena, samt inriktningen
1 Det finns flera olika benämningar på områden som anses utsatta. I regeringens strategi för att minska och motverka segregation används i huvudsak
benämningen ”områden med socioekonomiska utmaningar”. Benämningen
omfattar både sociala och ekonomiska faktorer och inbegriper på ett bredare
plan de strukturer som regeringen avser att påverka genom sitt arbete för
minskad segregation. I den här handlingsplanen används benämningen
”områden med socioekonomiska utmaningar” om inte ett annat begrepp har
fastställts i t.ex. en författning eller ett regeringsbeslut.
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för genomförande, uppföljning och utvärdering av det
långsiktiga arbetet för att minska och motverka segregation under perioden 2018–2028. I strategin anges
också viktiga utgångspunkter, perspektiv och insatser
för det fortsatta arbetet. Samtliga dessa aspekter har
utgjort viktiga ingångsvärden i framtagandet av denna
handlingsplan.
De prioriterade områdena hänger nära samman och
påverkar varandra – ingen enskild insats kan i sig bryta
segregationen. Det krävs ett långsiktigt sektorsövergripande arbete av en bredd av aktörer på såväl nationell,
som regional och lokal nivå. Segregationen kan bara
minskas om staten, kommuner, regioner, civilsamhälle,
näringslivet och forskare arbetar såväl var och en för
sig som tillsammans.
Med strategin förtydligar regeringen statens roll i arbetet för att minska och motverka segregation. I detta
ingår även att bidra till goda förutsättningar för kommuner, regioner samt andra relevanta aktörer att arbeta
mot segregation och uppmuntra dessa aktörer att använda strategin som en utgångspunkt för arbetet på
regional och lokal nivå.

Insatser för att minska och motverka
segregation

Sektorsövergripande insatser
Arbetet med att minska och motverka segregation behöver präglas av ett sektorsövergripande arbetssätt och
av en bredd av aktörer. Nedan presenteras ett urval sådana insatser som pågår eller planeras att genomföras.
Delegationen mot segregation
Delegationen mot segregation (Delmos) är en central
aktör i regeringens arbete för att minska och motverka
segregation. Delmos har ett sektorsövergripande uppdrag som omfattar insatser för att motverka strukturella orsaker till segregation. Myndigheten ska även arbeta
för att förbättra situationen i områden med
socioekonomiska utmaningar. Myndigheten ska främja samverkan och kunskapsutbyte samt följa och sprida
forskning och annan kunskap. Delmos fördelar också
statsbidrag till kommuner, regioner och civilsamhälle.
Statsbidrag för att minska och motverka
segregation
Kommuner, regioner och organisationer i det civila samhället är viktiga aktörer i arbetet för att minska
och motverka segregation. För 2021–2023 beräknas
250 miljoner kronor per år i statsbidrag till kommuner, regioner och civilsamhälle för att minska och motverka segregation som fördelas av Delmos. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Delmos
ska kunna fatta fleråriga beslut om statsbidrag för att
ge bättre planeringsförutsättningar för bidragsmottagarna. I budgetpropositionen för 2021 föreslås även
ytterligare 250 miljoner kronor per år under perioden
2021–2023 för att skapa förbättrade förutsättningar
för sociala insatser i utsatta områden. Se vidare under
brottslighet.
Insatser som förbättrar hushållens ekonomi
I områden med socioekonomiska utmaningar är de disponibla inkomsterna generellt lägre än i andra områden
och skillnaderna har ökat under de senaste 20 åren.
Åtgärder som utjämnar inkomstskillnader har därför
betydande effekt för arbetet med att minska och motverka segregation. I budgetpropositionen för 2021 aviserar regeringen en bred skattereduktion för inkomster
från såväl arbete som socialförsäkringsförmåner där
tyngdpunkten ligger på låga och medelhöga inkomster.
Vidare föreslår regeringen att jobbstimulansen i försörjningsstödet ska öka fr.o.m. 2022. Syftet med förändringen att det ska bli mer lönsamt för biståndsmot-

tagare att ta tillfälliga jobb och utöka sin arbetstid. För
att stärka inkomsten för ensamstående föräldrar som
oftare har en knappare ekonomi än föräldrar som är
sammanboende avser regeringen höja underhållsstödet
2021. Regeringen har vidtagit tillfälliga åtgärder som
syftar till att fler ska få arbetslöshetsersättning och att
ersättningsnivåerna höjs. Regeringen har därutöver
gett en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn
av reglerna för bostadsbidrag och underhållsstöd (dir.
2018:13, 2018:97). Syftet med översynen är bl.a. att öka
den fördelningsmässiga träffsäkerheten och minska
skuldsättningen. Utredningen ska lämna sitt betänkande den 1 mars 2021. Regeringen har även genomfört
ett antal förändringar för att förbättra den ekonomiska situationen för pensionärer. Bland annat har grundförmånernas nivåer och ersättning för bostadstillägg
höjts.
Bättre förutsättningar för kommunerna
Kommunerna har ett ansvar inom ett flertal områden som har påverkan på segregation, t.ex. utbildning,
plan- och byggfrågor, bostäder och social omsorg.
Kommunsektorn behöver långsiktiga ekonomiska förutsättningar för att kunna utveckla välfärden och stärka vården, skolan och omsorgen utifrån lokala behov.
Regeringen har höjt de generella statsbidragen de
senaste åren. I budgetpropositionen för 2021 föreslås
kommuner och regioner få ytterligare tillskott på 10
miljarder kronor i generella statsbidrag 2021, utöver
den permanenta höjningen fr.o.m. 2021 på 12,5 miljarder kronor som aviserades i vårändringsbudgeten 2020.
Av de 10 miljarderna kronorna föreslås 5 miljarder
kvarstå även 2022. Den 1 januari 2020 trädde ändringarna i kraft i kostnadsutjämningen i det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Ändringarna innebar
bl.a. en förstärkt utjämning utifrån faktorerna gleshet
och socioekonomi.
Välfärdskommissionen
Kommunernas förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster såsom hälso- och sjukvård och skola av god
kvalitet har stor betydelse för arbetet med att minska och motverka segregation. Regeringen beslutade i december 2019 att inrätta en välfärdskommission som ska identifiera och analysera konkreta åtgärder
som kan stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden
Arbetsmarknadsdepartementet
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(Fi2019/04300). Välfärdskommissionen ska senast i
december 2021 redovisa sitt uppdrag.

forskning om segregation vilket på sikt skapar bättre
förutsättningar för kunskapsbaserade reformer.

Mer forskning om segregation
Trots att det bedrivs forskning om segregation saknas tillräcklig kunskap om såväl segregationens orsaker
som dess utbredning. För att stärka samhällets förmåga att möta och hantera de samhällsutmaningar som
segregationen innebär finns behov av ökad forskning.
Regeringen avser därför avsätta medel för bl.a. stärkt

Sektorsövergripande utredningar
Utredningar bidrar med viktiga underlag för regeringens arbete och är ofta en del i genomförandet av regeringens politik. Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts t.ex. ofta en särskild utredare eller en
kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga.
Här redovisas pågående och avslutade utredningar
som är breda och sektorsövergripande. De har eller har
haft i uppdrag att ta fram förslag som på olika sätt kan
bidra till att minska och motverka segregationen.
Jämlikhetskommissionen
Jämlikhetskommissionen (dir. 2018:74) har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som kan utjämna skillnader i uppväxtförhållanden, utbildning och arbetsvillkor. Jämlikhetskommissionen lämnade sitt betänkande
(SOU 2020:46). i augusti 2020. Kommissionen har
lämnat förslag inom en rad politikområden som har
betydelse för arbetet att minska och motverka segregation, bl.a. utbildning, bostäder och integration.
Förslagen syftar till att öka jämlikheten i samhället.
Slutbetänkandet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Utredningen Framtidens socialtjänst
Kommunernas socialtjänst har en viktig roll i arbetet mot segregation, inte minst när det gäller det förebyggande arbetet bland barn och unga i områden med
socioekonomiska utmaningar. Utredningen Framtidens socialtjänst överlämnade i augusti 2020 sitt slutbetänkande Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). I betänkandet lämnas förslag som
syftar till att stärka socialtjänstens förebyggande arbete, sänka trösklarna och underlätta tidiga insatser. Bl.a.
föreslås att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara lätt tillgänglig. Andra
förslag rör bl.a. insatser utan behovsprövning, krav på
vetenskap och beprövad erfarenhet samt utökad nationell statistik. Därutöver framhåller utredningen vikten
av planering av insatser till enskilda och socialtjänstens
medverkan i samhällsplaneringen. Betänkandet är ute
på remiss till den 1 februari 2021.
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Barnkonventionsutredningen
En särskild utredare har på regeringens uppdrag
genomfört en kartläggning för att belysa hur svensk
lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen som blev svensk lag 1 januari 2020 (dir.
2018:03, 2019:57), Kartläggningen har syftat till att ge
ett stöd i det fortsatta arbetet med transformering av
barnkonventionens bestämmelser inom olika rättsområden. I november 2020 presenterade Barnkonventionsutredningen sitt slutbetänkande. (SOU 2020:63)
Betänkandet bereds nu inom Regeringskansliet.
Kommissionen för jämställda livsinkomster
Ökad jämställdhet mellan kvinnor och män är viktigt
för att minska och motverka segregation. De villkor
som råder för kvinnor och män i områden med
socioekonomiska utmaningar skiljer sig delvis åt. Exempelvis är skillnaden i sysselsättningsgrad mellan
kvinnor och män i områden med socioekonomiska
utmaningar större än i landet som helhet. Regeringen tillsatte i mars 2020 en kommission för jämställda
livsinkomster (dir. 2020:22). Kommissionen ska bl.a.
lämna förslag på åtgärder som bidrar till att främja
jämställda löner, jämställda livsinkomster, jämställda
arbetsplatser och en jämställd fördelning av det offentligas stödåtgärder. Kommissionen ska också aktivt förmedla kunskap på området och föra samhällsdialog om
denna. Kommissionens arbete ska genomsyras av
perspektiv som innebär att genomgående beakta och
lyfta fram de olika villkor i fråga om ekonomisk jämställdhet som kan råda för inrikes respektive utrikes
födda kvinnor och män. Jämställdhetskommissionen
ska lämna sitt slutbetänkande den 20 december 2021.

Insatser inom de prioriterade områdena
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Boende

I regeringens långsiktiga strategi för att minska och
motverka segregation är delmålet inom det prioriterade
området boende: Minskad boendesegregation, bra
bostäder för alla och stärkt samhällsservice.
Boendesegregationen är ett allvarligt problem som påverkar människors livsmöjligheter, bl.a. när det gäller
trygghet och uppväxtvillkor, förutsättningar i skolan
och möjligheter att få arbete. Det finns även utmaningar i form av ökad trångboddhet och otrygga boendeförhållanden som riskerar att leda till negativa
konsekvenser för barns och ungas hälsa och skolgång.
I flera delar av Sverige bor människor med olika inkomst och bakgrund allt längre ifrån varandra och boendesegregation förekommer i hela landet. Underskottet på bostäder med rimlig hyra kombinerat med vissa
hyresvärdars kravställning leder till att många hushåll
inte själva kan lösa sina bostadsbehov på marknadens
villkor. Ett stort antal s.k. strukturellt hemlösa hushåll,
däribland många barnfamiljer, vänder sig till kommunernas socialtjänster endast för att få hjälp med en bostad.
Begränsad tillgång till samhällsservice och brist på stimulerande livsmiljöer påverkar människors vardag.
Trots att det i områden med socioekonomiska utmaningar ofta finns ett stort behov av myndighetsservice är
tillgången till lokal statlig service ofta svag i dessa områden.
10
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Delmål:
Minskad boendesegregation, bra
bostäder för alla och stärkt samhällsservice.

Fler bostäder
Underskottet av bostäder till överkomlig hyra ökar utsattheten för människor som har svårt att ta sig in på
bostadsmarknaden. För att öka byggandet av hyresrätter med relativt lägre hyra införde regeringen 2016 ett
investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för
studerande. Fram till november 2020 har stöd beviljats för fler än 38 000 bostäder. Investeringsstödet har
reformerats och gjorts effektivare. Från och med den
1 februari 2020 ställs det krav på att en åttondel av de
bostäder som byggs med stöd ska erbjudas kommunen
att förmedla till unga under 31 år och/eller hyra ut till
personer i en socialt utsatt situation. Regeringen avser
att förstärka investeringsstödet med 1,1 miljarder kronor under 2022, 1,9 miljarder kronor 2023 och 2 miljarder kronor per år från 2024 till och med 2026.
En bättre fungerande bostadsmarknad
För att bostadsmarknaden ska vara öppen för alla är
det är viktigt att minska och motverka diskriminering
på bostadsmarknaden. Regeringen har därför gett
Boverket i uppdrag att analysera och bedöma om det
förekommer missgynnanden som skulle kunna utgöra
diskriminering när bostäder förmedlas (A2020/01472).
Barns boendesituation ska särskilt belysas. Boverket
ska analysera hur hyresbostäder med och utan besittningsskydd förmedlas och vilka krav som hyresvärdar ställer på presumtiva hyresgäster. Myndigheten ska
också titta på hur förmedlingsplattformar hanterar

kravprofiler. Vidare ska Boverket analysera kopplingen
mellan etablering på bostadsmarknaden och etablering
på arbetsmarknaden. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2021.
I betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:32) föreslås ett samlat arbetssätt där
offentliga aktörer, inklusive kommunerna, förväntas
bidra till att fortlöpande skärpa och förfina bilden av
bostadsbristens omfattning och vilka insatser som är
effektiva för att åtgärda den. I syfte att underlätta arbetet med att planera, utföra och följa upp insatser för
att åtgärda bostadsbristen har Boverket på regeringens
uppdrag lämnat förslag på hur återkommande bedömningar av bostadsbristen kan genomföras varje år. Boverket har tagit fram en beräkningsmodell där antalet
hushåll som saknar en rimlig bostad beräknas på nationell, regional och lokal nivå. Förslaget bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Flera undersökningar har visat att det finns ett eftersatt underhållsbehov i bostadsbeståndet i Sverige.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 en
fortsatt satsning med medel för stöd till energieffektiviserande åtgärder i flerbostadshus. Det kommer fortsatt att finnas möjligheter för ägare av flerbostadshus
i områden med socioekonomiska utmaningar att söka
stödet som primärt är avsett att gå till energieffektiviserande åtgärder. Många åtgärder är dock kombinerade
energieffektiviseringsåtgärder och renoveringsåtgärder
varför stödet också kommer att ha betydelse för den
allmänna underhållsnivån på byggnaderna.
Hyreshöjningar till följd av renoveringar kan vara svåra
att klara av för vissa hushåll. Det är okänt hur ägarförhållandena och möjligheterna till finansiering inom
hyresbostadssektorn påverkar förutsättningarna för renoveringar och energieffektiviserande åtgärder, samt
i förlängningen hyresgästernas trygghet. Regeringen
har därför uppdragit åt Boverket att analysera vilka risker och möjligheter som ägarförhållanden och finansieringsförutsättningarna på hyresbostadsmarknaden
medför för hyresgästerna (Fi2020/03080). Uppdraget
ska redovisas senast den 31 maj 2022.
Stärkt samhällsservice och levande städer
När städer och samhällen planeras och utvecklas behöver de sociala utmaningar som finns i samhället medvetandegöras. När det görs aktivt kan fysisk planering
och stadsutveckling bidra till att skapa samhällen och
städer som utgör goda livsmiljöer för alla människor,
oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar.
Trots att regleringen av dessa processer betonar den
sociala dimensionen, och det finns en rad verktyg att
använda sig av i arbetet, har sociala värden svårt att få
genomslag i praktiken. För att stärka kunskapen och
därmed förutsättningarna för en socialt hållbar stadsutveckling har en utredare haft i uppdrag att kartlägga
befintliga arbetsmetoder och verktyg för att åskådliggöra sociala värden i fysisk planering och stadsutveck-

ling. Utredaren rapporterade i juni 2020 och en promemoria avses remitteras i början av 2021.
En central del i en hållbar utveckling är att skapa förutsättningar för levande städer. Detta kan exempelvis
ske genom satsningar för en ökad trygghet samt för en
stärkt näringslivsutveckling. Regeringen avser därför
att ge Boverket i uppdrag att utifrån internationella förebilder se över eventuella hinder, t.ex. i lagstiftning,
avseende fastighetsägares möjligheter att påverka ett
områdes trygghet och säkerhet, utbud och kvalitet på
handel och tillgång till service samt de boendes inflytande över utvecklingen i området.
För att främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i
områden med socioekonomiska utmaningar i städer
och tätorter avser regeringen införa ett stöd för gröna
och trygga samhällen. Syftet är att utveckla dessa områden i en grön och hälsosam riktning samtidigt som
det skapas trygga, trivsamma och inkluderande utemiljöer med särskild omsorg om åtgärdernas gestaltning
För ändamålet finns det uppfört ett anslag som uppgår
till 150 miljoner kronor 2021 och 200 miljoner kronor
2022.
Utbyggnaden av statliga servicekontor kommer att
fortsätta 2021 i syfte att stärka samhällsservicen i områden med socioekonomiska utmaningar. Den pågående utredning som överväger hur serviceverksamheten
vid servicekontoren kan utvecklas (Fi2019:B) kommer
även lämna förslag på vilka kommuners utsatta områden som är lämpliga för nya servicekontor. Utredningen ska inkomma med sin slutredovisning senast den 16
december 2020.
Ordning och reda på bostadsmarknaden
Sedan den 1 oktober 2019 gäller skärpta regler för att
motverka svarthandel med hyreskontrakt, otillåten andrahandsuthyrning och uttag av överhyror när hyreslägenheter upplåts i andra hand och till inneboende.
Åtgärderna förväntas leda till en större omsättning av
förstahandskontrakt, bättre hyresvillkor och sundare
boendemiljöer.
Vidare gäller sedan den 1 januari 2020 att en asylsökande som på egen hand ordnar boende i ett område med socioekonomiska utmaningar som huvudregel
inte har rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt
lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:1377).
Reglerna syftar till att asylsökande i fler fall än hittills
ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och till att de
negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget
boende, t.ex. ökad segregation och trångboddhet, ska
minska.
Statskontoret har haft regeringens uppdrag att definiera och kartlägga förekomsten av att kommuner och
andra aktörer aktivt medverkar till att individer bosätter sig i en annan kommun och lämna förslag på möjArbetsmarknadsdepartementet
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liga inriktningar för åtgärder som skulle vara verkningsfulla för att motverka problematiken på området.
Statskontorets rapport om aktiv medverkan till bosättning i annan kommun (2020:19) överlämnades den 16
november. Rapporten visar bl.a. att flera kommuner
upplever att de har haft en inflyttning som beror på företeelsen aktiv medverkan till bosättning. Statskontoret
konstaterar att en viktig faktor bakom aktiv medverkan
är den varierande tillgången på bostäder. Statskontoret
föreslår bl.a. att länsstyrelserna får i uppdrag att initiera
samverkan mellan kommunerna och att Socialstyrelsen
förtydligar i sina allmänna råd att kommunerna inte
har rätt att ställa krav på att personer som får försörjningsstöd måste söka bostad utanför kommunen. Rapporten bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 aviserat
att ge Skatteverket ett uppdrag avseende folkbokföring.
Uppdraget bedöms förbättra situationen i bl.a. socialt
utsatta områden exempelvis genom att myndigheternas
kunskap om trångboddhet, brott mot välfärdssystemen
och möjlighet att säkerställa rätten till skolgång stärks.
Relevanta utredningar inom boendeområdet
Regeringen har tillsatt en rad utredningar som syftar
till att förbättra förhållandena på bostadsmarknaden.
Här redovisas några utredningar som bedöms ha särskild betydelse för att minska och motverka segregation.
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Utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning (dir.
2020:53) syftar till att underlätta situationen för hushåll
som har svårt att skaffa en bostad på marknadens villkor. Samtidigt ska boendesegregation motverkas och
förutsättningarna för jämlika uppväxt och levnadsvillkor förbättras. Uppdraget ska redovisas i november
2021.
Utredningen om Typhus (dir. 2019:31) ska ta fram underlag för offentliga upphandlingar av bostadshus där
hyresnivån i de färdiga bostäderna är bestämd på förhand. Utredaren har bl.a. i uppdrag att analysera på
vilket sätt kommuners agerande påverkar möjligheten
att utveckla verksamheten över hela landet för företag
som har byggande till låg kostnad eller upplåtelse av
bostäder till låg hyra som affärsidé. Uppdraget redovisades den 11 december 2020.
En särskild utredare ska utreda och lämna förslag på
åtgärder för att underlätta för hushåll som för första
gången ska köpa en bostad (förstagångsköpare) (dir
2020:125). Syftet är att underlätta för dessa att komma
in på den ägda bostadsmarknaden. Uppdraget ska
redovisas senast den 1 november 2021.

Utbildning
I regeringens långsiktiga strategi för att minska och
motverka segregation är delmålet inom det prioriterade
området utbildning: skolsegregation och sambandet
mellan elevernas socioekonomiska bakgrund och
kunskapsresultat ska minska.
Regeringen anser att elever med olika bakgrund ska
ha möjlighet att mötas i skolan. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha en hög och likvärdig kvalitet och elever ska ges förutsättningar att nå
nationella mål och utveckla sina kunskaper. Skolsegregationen ska motverkas. För att minska och motverka
segregation inom skolväsendet måste insatser fokusera
både på att förebygga segregationen och minska dess
konsekvenser.
I arbetet med att stärka områden med socioekonomiska
utmaningar är skolfrågorna centrala. Elevsammansättningen vid skolor har under de senaste tjugo åren blivit alltmer uppdelad efter elevernas socioekonomiska
bakgrund. Det innebär i många delar av landet sämre
möjligheter för elever med olika bakgrund att mötas i
skolan idag. Skolsegregationen har en negativ påverkan
på likvärdigheten och riskerar försämra skolväsendets
förmåga att kompensera för elevernas skilda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, vilket drabbar
elever med mindre gynnsam bakgrund hårdast. I både
grund- och gymnasieskolan finns det tydliga skillnader i resultaten mellan elever med utländsk bakgrund
och elever med svensk bakgrund samt mellan elever
med olika socioekonomisk bakgrund. Det understryker betydelsen av skolans kompensatoriska uppdrag.
Lärarnas erfarenhet och kompetens är särskilt viktigt

Delmål:
Skolsegregation och sambandet mellan
elevernas socioekonomiska bakgrund och
kunskapsresultat ska minska.

för att utjämna skillnader i förutsättningar. För vuxna
som saknar relevanta kvalifikationer för etablering på
arbetsmarknaden utgör såväl den kommunala vuxenutbildningen som folkbildningen viktiga vägar till arbete.
Utbildning för vuxna skapar möjligheter att förändra
förutsättningar för framtiden och öka delaktigheten i
samhället. Det är därför viktigt med en vuxenutbildning av hög kvalitet som är anpassningsbar till elevers
och arbetsmarknadens snabbt förändrade behov. Inte
minst behöver utbildningen möta behoven hos nyanlända.
Stärkt likvärdighet och höjda kunskapsresultat i
skolan
Genom statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan har regeringen stärkt huvudmännens möjligheter att genomföra utökade insatser
på området. Statsbidraget fördelas med hänsyn till antalet elever och elevernas socioekonomiska bakgrund.
Det innebär att det största resurstillskottet per elev ges
till de kommuner och andra skolhuvudmän som har
de mest utmanande socioekonomiska förutsättningarna. Från bidragsåret 2020 kan bidraget utöver insatser
i förskoleklass och grundskola även användas för insatser inom fritidshemmet. Bidraget förstärks ytterligare
2021 och uppgår då till ca 6,2 miljarder kronor per år.
Regeringen har uppdragit åt Statens skolverk att i dialog med huvudmän fortsatt genomföra insatser i syfte
att höja kunskapsresultaten i skolan samt öka måluppfyllelsen i förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (U2019/03786). Uppdraget Samverkan för bästa
skola innebär att skolor och förskolor ges stöd genom
Arbetsmarknadsdepartementet
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riktade insatser för att utveckla utbildningen. Insatserna ska bidra till att öka likvärdigheten inom och mellan
skol- och förskoleenheter och ska riktas till skolenheter
med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som
inte fullföljer sina studier och som har eller bedöms få
svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen
hand.
Skolan ska ge alla möjlighet att nå kunskapsmålen oavsett bakgrund och behov. Regeringen har gett Statens
skolverk i uppdrag att genomföra systematiska insatser
i syfte att stärka utbildningens kvalitet och likvärdighet
för barn och elever som är nyanlända eller har annat
modersmål än svenska inom för-, grund- och gymnasieskola samt inom kommunal vuxenutbildning och
särskild utbildning för vuxna (U2019/03787). Huvudmän med särskilt svåra förutsättningar, t.ex. till följd
av elevernas socioekonomiska bakgrund, ska särskilt
uppmärksammas.
Regeringen vill fortsätta förbättra möjligheterna för
fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program eller uppnå en gymnasieexamen. Statens
skolverk fördelar statsbidrag för lovskola och läxhjälp.
Statsbidragen bidrar till att elever ska få bättre förutsättningar att nå högre kunskapsresultat. Coronapandemin har ändrat förutsättningarna för att bedriva undervisning i bl.a. grundskolan och gymnasieskolan. Detta
bedöms öka behovet av lovskola och läxhjälp. Därför
föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att
statsbidragen för lovskola och läxhjälp under 2021 tillförs ytterligare 170 miljoner kronor och uppgår därmed till totalt 694 miljoner kronor. För 2022 och 2023
beräknas 100 miljoner kronor tillföras.
Bättre förutsättningar för lärare
Det är viktigt att göra det attraktivt för behöriga lärare att arbeta i skolor i områden med socioekonomiska
utmaningar. Regeringen införde hösten 2020 ett nytt
samlat statsbidrag för karriärsteg för lärare i grundskolan och gymnasieskolan. Satsningen ska öka läraryrkets
attraktivitet genom bättre villkor samt utvecklingsoch karriärmöjligheter. I regelverket finns en socioekonomiskt viktad del som riktas till skolor med särskilt
svåra förutsättningar. På dessa skolor kommer förstelärare och lektorer kunna få en löneökning på 10 000
kronor respektive 15 000 kronor, vilket är en löneökning som är 5 000 kronor högre än bidraget för andra
skolor.
I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen
medel för att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö för
lärare på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. Under 2021 avsätts därför 385 miljoner kronor
för ett nytt statsbidrag. För 2022 avsätts 420 miljoner
kronor och fr.o.m. 2023 avsätts 405 miljoner kronor
årligen.
I skolor med många elever med socioekonomiskt svag
bakgrund, t.ex. med lågutbildade föräldrar, är lärarna
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av särskilt stor betydelse. För att skolan ska klara sitt
kompensatoriska uppdrag så att eleverna kan uppnå
godkända kunskapsresultat, är det viktigt att lärarna
kan fokusera på undervisningen. Regeringen har därför infört ett statsbidrag för att anställa lärarassistenter, från förskoleklass upp till gymnasieskolan. Fr.o.m.
2020 uppgår statsbidraget till 500 miljoner kronor årligen. Statens skolverk har också, på uppdrag av regeringen, tagit fram stödmaterial för hur andra yrkesgrupper, bl.a. lärarassistenter, kan avlasta lärare.
Ökad språkutveckling för förskolebarn och
stärkt läs- och skrivförmåga för skolelever
Förskolan är en frivillig del av utbildningssystemet,
men i förskolan läggs grunden för flickors och pojkars
lärande. För att öka deltagandet i förskolan och stärka
barns språkutveckling i svenska och därmed ge barn
mer jämlika förutsättningar inför skolstarten införde regeringen ett nytt statsbidrag för förskolan 2019.
I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen
att statsbidraget förstärks med ytterligare 100 miljoner kronor per år från 2021. Det innebär att statsbidraget kommer att uppgå till totalt 350 miljoner kronor.
Denna satsning är extra viktigt för nyanlända barn,
barn med annat modersmål än svenska och barn i
socioekonomiskt utsatta grupper.
Det finns i dag stora skillnader mellan grupper vad
gäller såväl läsförståelse som läsintresse, skillnader
främst relaterade till kön och socioekonomisk bakgrund. Att skolan rustar alla elever med en god läsförståelse är avgörande för att barn och unga ska klara
sina studier och kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Läslyftet som pågått sedan 2013 är en kompetensutvecklingsinsats för förskollärare, lärare och skolbibliotekarier inom området läs- och skrivutveckling
(U2013/7215, U2016/05733) har förlängts och satsningen tillförts medel fram till 2021. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att 25 miljoner kronor ska avsättas årligen fram till och med 2023 för att
främja alla elevers läsförmåga.
Läsdelegationen förslog i sitt slutbetänkande (SOU
2018:57) flera insatser som ska ge barn och unga mer
likvärdiga förutsättningar att nå en fullgod läsförmåga och att känna ökad läslust. Regeringen föreslår att
55 miljoner kronor avsätts under 2021 och 75 miljoner kronor årligen 2022–2023 för genomförandet av
förslagen. Satsningen är permanent och uppgår till 45
miljoner kronor från och med 2024.
Fler ska studera för att kunna få ett arbete
Regeringen har byggt ut kunskapslyftet för att ge fler
personer möjlighet att skaffa sig relevanta kvalifikationer som leder till arbete. Regeringen har inom kunskapslyftet bl.a. satsat på utbildningar som kombinerar
yrkesutbildning med svenska för invandrare (sfi) eller
svenska som andraspråk genom ett extra bidrag.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021

mer medel till regionalt yrkesvux. Inom ramen för
kunskapslyftet har regeringen även permanent byggt ut
både folkhögskolans allmänna och särskilda kurs. För
att bibehålla kvaliteten i folkhögskolans utbildningar
i takt med att den byggts ut har regeringen satsat 130
miljoner kronor per år under perioden 2020–2022 och
därefter 70 miljoner kronor årligen.
För studieovana kan steget till utbildning vara stort,
vilket påverkar möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden negativt. Lärcentrum är en kommunalt
organiserad verksamhet där studerande erbjuds stöd
i sitt lärande från lärare och annan personal samt ges
möjlighet att möta andra studerande. Syftet är att främja tillgång till och genomströmning i utbildningen. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att 40
miljoner kronor avsätts per år 2021 och 2022 och 35
miljoner kronor 2023, utöver det befintliga statsbidraget på 50 miljoner kronor per år för lärcentrum.
För den som tar emot försörjningsstöd och saknar
kunskaper i svenska, är språkstudier och arbete en viktig väg in i samhället. Regeringen har i en proposition
föreslagit att det införs ett tillägg i socialtjänstlagen om
att den enskilde vid behov ska delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning vid folkhögskola för att anses stå till
arbetsmarknadens förfogande, en s.k. språkplikt (prop.
2020/21:55). Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon
inte deltar i sfi. Syftet med tillägget är att tydliggöra
vikten av att delta i språkutbildning för att därigenom
förbättra möjligheten att få ett arbete och att etableras i
Sverige. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april
2021.
Uppsökande insatser kan vara en viktig inkörsport
till studier för utrikes födda kvinnor med stort behov
av utbildning. Regeringen har därför under perioden
2018–2020 tillfört studieförbunden medel för uppsökande och motiverade studieförbundsinsatser, riktade
till utrikes födda kvinnor som står långt ifrån utbildning och arbete. För 2021 och 2022 föreslår regeringen
att statsbidraget till studieförbunden förstärks med 50
miljoner kronor per år för att möjliggöra fler insatser
riktade till utrikes födda kvinnor och vid behov andra
målgrupper som står långt ifrån utbildning och arbete.
Relevanta utredningar inom utbildningsområdet
Regeringen har tillsatt en rad utredningar inom utbildningsområdet. Här redovisas några utredningar som
bedöms ha särskild betydelse för att minska och motverka segregation.

rad resurstilldelning (SOU 2020:28) remitterades av
regeringen i juni 2020. Utredningen hade i uppdrag att
analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Även betänkandet Gemensamt
ansvar – en modell för planering och dimensionering
av gymnasial utbildning (SOU 2020:33) remitterades
i juni 2020. Ett syfte med utredningen var att ta fram
förslag som främjar en likvärdig utbildning och minska segregationen inom gymnasieskolan. Förslagen från
dessa två utredningar omfattar bl.a. ändrade urvalsgrunder till skolor och att huvudmännen för förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan aktivt ska
verka för en allsidig social sammansättning av elever
på sina skolenheter.
Utredningen om fler barn i förskolan för bättre
språkutveckling i svenska (U2020:01) redovisade sitt
betänkande Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67) den 23 november
2020. Utredningen har bl.a. haft i uppdrag att analysera orsakerna till att vissa grupper av barn i lägre grad
deltar i förskolans verksamhet och föreslå åtgärder som
kan öka deltagandet i förskolan i åldern 3–5 år, särskilt
när det gäller nyanlända barn, barn med annat modersmål än svenska och barn i socioekonomiskt utsatta
grupper. Utredningen föreslår bl.a. att kommuner ska
öka deltagandet i förskolan genom uppsökande verksamhet och kartläggning av vilka barn som inte deltar i
förskolan samt att barn 3–5 år som har behov av bättre
språkutveckling i svenska ska direktinskrivas i förskolan. Betänkandet bereds nu i Regeringskansliet.
Utredningen om mer tid till undervisning (dir.
2020:21) har i uppdrag att föreslå hur elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella
program ska ges bättre förutsättningar samt hur nyanlända elever i högstadiet och i gymnasieskolans introduktionsprogram ska få mer tid för undervisning. Uppdraget ska redovisas den 12 april 2021.
När det gäller vuxenutbildningen har regeringen tillsatt utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom
komvux för elever med svenska som andraspråk
(KLIVA) (dir. 2018:73, 2019:65, m.fl.). Utredningen
har analyserat förutsättningarna för att sfi-elever ska
kunna erbjudas en utbildning av god kvalitet som motsvarar deras behov och förutsättningar. Utredningen har också analyserat hur genomströmningen inom
sfi och övergången till, och kombinationer med, andra
vuxenutbildningar kan förbättras. Uppdraget redovisades den 30 november 2020.

Skolhuvudmännen är en central del i arbetet med att
motverka segregation. Slutbetänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbätt-
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Delmål:
Ökad sysselsättning och lägre
långtidsarbetslöshet i områden med
socioekonomiska utmaningar.

I regeringens långsiktiga strategi för att minska och
motverka segregation är delmålet inom det prioriterade området arbetsmarknad: ökad sysselsättning och
lägre långtidsarbetslöshet i områden med
socioekonomiska utmaningar.

skatteintäkter och produktionsbortfall. Det finns även
kopplingar till negativa hälsoeffekter och social problematik, t.ex. psykisk ohälsa, våld i nära relationer och
missbruk.

För att minska den socioekonomiska segregationen är
det angeläget att de arbetsmarknadspolitiska insatserna
bidrar till ökad sysselsättning och lägre långtidsarbetslöshet i områden med socioekonomiska utmaningar.
Aktivt stöd till arbetslösa behöver ges med lika tillgång för kvinnor och män.

Bättre stöd till arbetssökande
Arbetslösheten bedöms fortsätta öka under 2021.
Detta kan även orsaka en högre långtidsarbetslöshet,
vilket medför ett behov av insatser för dem som har
varit utan arbete under en lång tid eller för de nyanlända som saknar förutsättningar att få arbete utan
omfattande stöd. Regeringen har under 2020 gjort ett
antal satsningar för att fler ska komma i arbete, bl.a.
för att fler ska kunna delta i matchningstjänster, för
fler extratjänster och introduktionsjobb, samt för arbetsmarknadsutbildning. I budgetpropositionen för
2021 föreslår regeringen ytterligare satsningar. Detta
innebär bl.a. en förstärkning av Arbetsförmedlingens
förvaltningsanslag för att säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro och en likvärdig service i hela landet, ökat deltagande i upphandlade matchningstjänster
samt en ökad tillgång till arbetsmarknadsutbildningar. Dessa utbildningar syftar till att möta efterfrågan
inom bristyrken och stärka kunskaperna hos arbetssökande genom kortare yrkesinriktade utbildningar.
Därtill pågår förberedelser för det nationella programmet för Europeiska socialfonden plus (ESF+) avseende programperioden 2021–2027. Programmet avses
innehålla insatser som bl.a. ska förstärka och utveckla
den nationella arbetsmarknadspolitiken, öka anställningsbarheten samt främja livslångt lärande och soci-

I områden med socioekonomiska utmaningar är förvärvsfrekvensen generellt sett lägre och långtidsarbetslösheten högre jämfört med andra områden. Det sammanfaller med att det i de här områdena jämfört med
övriga riket bor en högre andel personer som saknar
gymnasieutbildning och som är utrikes födda. Arbetslöshet bidrar i stor utsträckning till segregation, och en
av de viktigaste insatserna för att kunna minska segregationen är därför att alla som kan arbeta har ett jobb
att gå till. För den enskilda kan avsaknaden av ett arbete, förutom en känsla av utanförskap och brist på
välbefinnande, innebära såväl lägre inkomst som begränsade möjligheter att påverka sin tillvaro och välja
boende. Inte minst för unga kan arbetslöshet medföra svårigheter att etablera sig i samhället generellt och
det leder inte sällan till ohälsa. För barn som växer upp
i familjer där föräldrar är långtidsarbetslösa kan bl.a.
skolresultat och hälsa påverkas negativt. Bland de samhälleliga effekterna av arbetslöshet märks bl.a. uteblivna
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al inkludering. Programmet beräknas omfatta ca 16,2
miljarder kronor, varav 40 procent EU-medel och 60
procent nationell medfinansiering, för programperioden i helhet.
För att öka övergångarna till utbildning införde regeringen i november 2020 vidgade möjligheter för arbetssökande att studera med bibehållen ersättning, bl.a.
korta utbildningar, kurser eller kurspaket som motsvarar efterfrågan på arbetsmarknaden. Utvidgningen
omfattar dels arbetslösa med behov av grundläggande eller gymnasial utbildning, dels långtidsarbetslösa
inom jobb- och utvecklingsgarantin med behov av eftergymnasiala studier. Arbetsförmedlingen fick samtidigt i uppdrag att öka antalet anvisningar till att söka
reguljär utbildning så att fler arbetssökande som är i
behov av utbildning ges förutsättningar att etablera sig
på arbetsmarknaden.
Såväl kvinnor som män ska ges samma möjligheter att
etablera sig i arbetslivet, oavsett som de är födda i Sverige eller i ett annat land. Regeringen har gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
ett uppdrag att utreda hinder och möjligheter för unga
utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet, däribland de som kommit till Sverige som ensamkommande barn (Ku2019/02020). I uppdraget ingår även att
analysera eventuella konsekvenser av hedersrelaterat
våld och förtryck som kan utgöra hinder för etablering
i arbetslivet. En redovisning av uppdraget ska lämnas
senast den 15 mars 2021.
Bristen på professionella nätverk och förebilder skapar utanförskap och försvårar arbetsmarknadsetableringen för dem som står långt från arbetsmarknaden. Regeringen gav 2018 Tillväxtverket i uppdrag att
möjliggöra insatser som främjar nyanländas och utrikes födda kvinnors företagande, exempelvis mentorskaps- och nätverksinsatser, men också andra insatser som främjar företagande och affärsutveckling hos
målgruppen (N2018/00213/). Uppdraget ska slutredovisas i februari 2022. Tillväxtverket har vidare i
uppdrag att öka kontaktytorna med arbetsmarknaden
och stärka nätverkande som specifikt riktar sig mot
utrikes födda kvinnor och särskilt nyanlända kvinnor
(N2018/01430). En slutredovisning av uppdraget ska
lämnas till regeringen i maj 2022. Tillväxtverket har
även i uppdrag att genomföra en satsning för stärkt integrationsperspektiv i det regionala kompetensförsörjningsarbetet 2018–2020 (N2018/01438). Syftet är att
utveckla integrationsperspektivet i det regionala tillväxtarbetet med fokus på nyanlända kvinnor genom
bl.a. projektfinansiering, metodutveckling och lärande
till aktörer med regionalt utvecklingsansvar. Uppdraget ska slutredovisas den 28 maj 2021.
Fler vägar in på arbetsmarknaden
Extratjänster och introduktionsjobb kan skapa arbetstillfällen för nyanlända och långtidsarbetslösa, inte
minst för utrikes födda kvinnor, och kan öka chansen

till arbete. Regeringen föreslår i budgetpropositionen
för 2021 att 500 miljoner kronor tillförs till introduktionsjobb och extratjänster, vilket möjliggör för fler
arbetstillfällen för dessa grupper. Regeringen arbetar
även för att etableringsjobb, med lägre lön och i enlighet med parternas förslag, införs under 2021. Genom
etableringsjobben kommer staten stimulera att anställningar för nyanlända och långtidsarbetslösa kommer
till stånd så att fler får chansen till ett jobb.
Det är angeläget med en effektiv etablering för nyanlända för att motverka segregation. Regeringen har gett
Arbetsförmedlingen i uppdrag att införa ett intensivår
för nyanlända inom ramen för etableringsprogrammet
för att nyanlända ska komma snabbare in på arbetsmarknaden (A2020/02108). I budgetpropositionen för
2021 föreslås att ytterligare 100 miljoner kronor tillförs
Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag för
intensivåret, utöver de medel som redan tillförts
reformen i budgetpropositionen för 2020.
Den 2 juli 2020 gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden (A2020/01514). I arbetet ska länsstyrelserna öka
kunskap och medvetenhet bland aktörer på arbetsmarknaden om rasism, med fokus på afrofobi. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas den 1 mars 2022.
Jobb och stöd för att få unga i arbete
Insatser för att få unga i arbete kan spela en särskilt
viktig roll i områden med socioekonomiska utmaningar. Regeringen har under 2020 haft en satsning för att
stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Ungdomar som annars skulle ha
haft svårt att finna sommarjobb på egen hand var prioriterade. I juli 2020 förstärktes satsningen med 100
miljoner kronor för att vissa unga även ska kunna arbeta i kommunerna under hösten 2020.
Andelen unga som varken arbetar eller studerar är i genomsnitt högre i områden med socioekonomiska utmaningar än i riket som helhet. Regeringen gav våren
2020 en rad myndigheter, däribland MUCF, Arbetsförmedlingen, Delmos och Statens institutionsstyrelse, i uppdrag att analysera och utveckla ett nationellt
samordnat stöd till dessa unga (Ku2019/00758 (delvis),
Ku2020/01216). Syftet är att ge ett förebyggande och
tidigt stöd för unga som har svårigheter att fullfölja
grund- och gymnasieskolan eller etablera sig på arbetsmarknaden och som riskerar att hamna i utanförskap.
Uppdraget ska slutredovisas den 14 maj 2021.
Samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen
är betydelsefull för att unga och nyanlända ska komma
i arbete. Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) inrättades 2015 och har bl.a. i uppdrag att
främja utvecklingen av nya samverkansformer för att
etablera ungdomars och nyanländas etablering på arbetsmarknaden (dir. 2014:157, 2017:20 m.fl.). Sedan
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2015 har Dua fördelat statsbidrag till kommunerna för
att främja samverkan mellan Arbetsförmedlingen och
kommunerna. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Dua tilldelas främjandemedel även för
2021.
Stöd för föräldraledigas arbetsmarknadsetablering
För föräldralediga med ekonomiskt bistånd kan anpassade arbetsmarknadsfrämjande insatser ha betydelse för att påskynda inträdet på arbetsmarknaden efter
föräldraledighet. Socialstyrelsen fick i regleringsbrevet
för 2020 i uppdrag att ta fram och sprida exempel på
kommuners arbetssätt och insatser som riktas till föräldralediga som tar emot försörjningsstöd i syfte att
förbereda dem för att kunna stå till arbetsmarknadens

18

Arbetsmarknadsdepartementet

förfogande efter föräldraledigheten. Uppdraget ska
slutredovisas senast den 31 december 2020.
Det är viktigt att föräldralediga utrikes födda kvinnor ges möjlighet att fortsätta utveckla sina kunskaper
i svenska under föräldraledigheten inför en framtida
etablering på arbetsmarknaden. Regeringens satsning
på medel till kommuner och civilsamhället för att erbjuda insatser i svenska till utrikes födda under föräldraledigheten förstärktes 2020. Ett särskilt fokus är
på språkträning och att skapa mötesplatser för föräldrar och barn med olika bakgrund. Medel har även tillförts folkbildningen för språktränande insatser för åren
2020–2022 som framförallt riktar sig till utrikes födda
kvinnor med barn.

Demokrati och
civilsamhälle
I regeringens långsiktiga strategi för att minska och
motverka segregation är delmålet inom det prioriterade
området demokrati och civilsamhälle: högt
deltagande i allmänna val och i demokratiska
processer mellan valen samt förbättrade villkor för
civilsamhället i områden med socioekonomiska
utmaningar.
Regeringens ambition är att fler invånare i områden
med socioekonomiska utmaningar ska vara delaktiga
i demokratin, representerade i folkvalda församlingar och delta i det civila samhället. Regeringen avser att
fortsätta utveckla ett brett arbete för ökad delaktighet.
Områden med socioekonomiska utmaningar präglas
av att invånarna i betydligt lägre grad än i andra områden deltar och känner sig delaktiga i demokratin. Detta
är ett problem både för individer som inte kommer till
tals och kan påverka sin livssituation och för samhället
som går miste om perspektiv, synpunkter och förslag.
Detta kan på sikt leda till att demokratins legitimitet
urholkas. Skillnader i demokratisk delaktighet mellan
olika områden riskerar även att leda till att
politiska beslut gynnar områden där den politiska
delaktigheten är högre. Ett fördjupat demokratiskt utanförskap i områden med socioekonomiska utmaningar kan vidare skada tilltron till samhällets institutioner.
Det civila samhället spelar en betydande roll i områden
med socioekonomiska utmaningar eftersom det ofta
har en bred verksamhet och socialt inriktade aktiviteter. Det utgör samtidigt en central del av demokratin

Delmål:
Högt deltagande i allmänna val och i demokratiska processer mellan valen samt förbättrade
villkor för civilsamhället i områden med
socioekonomiska utmaningar.
och kan i sammanhanget ha många funktioner, bl.a.
som oberoende röstbärare och opinionsbildare. Det
civila samhället kan även fungera som ett slags demokratiskola som genom sin verksamhet får de egna medlemmarna att bättre förstå det demokratiska systemet.
Det civila samhällets organisationer kan också fungera
som en viktig kontaktyta mellan individer och grupper i lokalsamhället som annars sällan möts. Dessutom
har det civila samhället ofta god kännedom om lokala
förutsättningar och har ofta hög legitimitet bland invånarna i de områden där de verkar. Många föreningar i
dessa områden upplever att de har sämre villkor än föreningar i andra områden, t.ex. vad gäller ekonomi, och
upplever i hög grad att de har sämre möjligheter att utveckla sin verksamhet och bedriva påverkansarbete.
Stärkt demokrati
2021 fyller demokratin i Sverige 100 år. Med anledningen av detta genomför regeringen en nationell satsning på att uppmärksamma demokratin och stärka
den för framtiden. Hittills har 14 myndigheter fått i
uppdrag att genomföra insatser som stärker förutsättningarna för människor att delta och vara delaktiga i
demokratin. En viktig målgrupp att nå med satsningen är boende i områden med socioekonomiska utmaningar eftersom den demokratiska delaktigheten är
lägre i dessa områden i jämförelse med landet som helhet. För att bl.a. stärka demokratin på lokal nivå har
regeringen tillsatt Kommittén Demokratin 100 år (Ku
2018:02) med syfte att under 2020 och 2021 samordna och verka för genomförandet av aktiviteter runt om
i landet.
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Regeringen har infört ett statsbidrag för åtgärder som
stärker demokratin. Ideella föreningar och stiftelser
kan få medel för åtgärder som syftar till att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser. Vid fördelningen av bidrag ska Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) prioritera
åtgärder som riktar sig mot delar av landet eller delar
av befolkningen som har ett lågt valdeltagande eller låg
delaktighet i demokratin i övrigt. 7,75 miljoner kronor
är avsatta per år för 2020 och 2021.
Som ett led i att öka delaktigheten i demokratin har
regeringen och Sveriges kommuner och regioner
(SKR) slutit en överenskommelse som innebär att parterna under perioden 2020–2022 bl.a. intensifierar
sitt arbete med att stödja och stärka samt utveckla demokratin i kommuner och regioner (Ku2020/01399).
Överenskommelsen syftar till att möjliggöra för fler
människor att delta och vara delaktiga i demokratiska
beslutsprocesser. Särskilt fokus ska riktas mot att stärka
förutsättningarna för personer som saknar tillräckliga
kunskaper, färdigheter och andra typer av resurser för
att delta och vara delaktiga i demokratin. Inom ramen
för överenskommelsen ska SKR utlysa en utmärkelse
som kan tilldelas skolklasser i årskurs 7–9 i grundskolan och i gymnasieskolan som utarbetar bra och kreativa förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas
för framtiden.
Generellt sett röstar kvinnor i något högre grad än
män i allmänna val, en skillnad som är ännu större i
områden med socioekonomiska utmaningar. Regeringen gav i juni 2020 Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie om förutsättningarna
för kvinnor och män i områden med socioekonomiska utmaningar att delta i demokratiska processer och
att utöva inflytande lokalt (Ku2020/01402). Förstudien
avser dels beslutsprocesser kopplade till den kommunala demokratin, dels mer informella processer i lokalsamhället. Syftet med uppdraget är att bidra med kunskap kring likheter och skillnader i kvinnors och mäns
förutsättningar och möjligheter i områden med socioekonomiska utmaningar. Uppdraget ska redovisas
senast den 3 mars 2021.
Stockholms universitet fick i april 2020 i uppdrag att
stärka gymnasieelevers kunskaper om demokratins utmaningar och möjligheter samt bidra till ett ökat intresse för demokratifrågor särskilt bland elever från
studieovana miljöer (Ku2020/00917). Uppdraget pågår
till och med 2021.
Biblioteken spelar en viktig roll för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken är också
den viktigaste läsfrämjande aktören utanför skolan. Av
bibliotekslagen (2013:801) framgår att det allmänna
biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt
bl.a. barn och ungdomar och personer som har annat
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modersmål än svenska. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att satsningen Stärkta bibliotek
ska fortsätta. Satsningen har varit framgångsrik för att
öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Regeringen förslår att satsningen tillförs 150 miljoner kronor för 2021 och beräknar att 75
miljoner kronor tillförs årligen 2022–2023.
För att säkerställa att den statliga bidragsgivningen till
civilsamhällets organisationer utgår ifrån demokratiska värderingar tillsatte regeringen 2018 en utredning
för att se över demokrativillkoren och hur de tillämpas
(dir 2018:19). Utredningens betänkande (SOU 2019:35)
innehåller förslag till ett förtydligat och enhetligt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen till
civilsamhällets organisationer. Regeringen avser återkomma under mandatperioden med förslag om ett nytt
demokrativillkor.
Fler barn och unga ska ha tillgång till kultur
Ett levande och fritt kulturliv skapar en fri och kreativ arena för uttryck och åsiktsbildning och är därför
en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Forskning
visar att socioekonomiska faktorer, liksom föräldrarnas utbildningsnivå har stor betydelse för barns kulturdeltagande senare i livet. Bidraget för Skapande skola
syftar till att elever oavsett bakgrund ska kunna ta del
av professionell kultur och att skapa själva i samverkan
med det professionella kulturlivet inom ramen för skolarbetet. I syfte att öka Skapande skolas
genomslagskraft föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att 25 miljoner kronor avsätts årligen
2021–2023 för att förstärka satsningen.
Den kommunala kulturskolan är en viktig aktör för
den kulturella delaktigheten i hela landet och bidrar till
en meningsfull fritid. Barn och unga som bor i områden med socioekonomiska utmaningar deltar i lägre
utsträckning än andra barn och unga i olika fritidsaktiviteter. Det är viktigt att tillgängliggöra kultur för alla
barn och unga, oavsett bakgrund. Regeringen föreslår
i budgetpropositionen för 2021 att det statliga bidraget till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet
höjs från 100 miljoner kronor till 200 miljoner kronor
2021–2023.
Ett starkt civilsamhälle
Det är viktigt att civilsamhället har förutsättningar att
bedriva långsiktig verksamhet genom den infrastruktur som bl.a. de allmänna samlingslokalerna innebär. Inte minst viktigt är det i områden med socioekonomiska utmaningar och för föreningar som samlar
unga. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2021 att 20 miljoner kronor tillförs bidraget till
allmänna samlingslokaler, till en permanent nivå på 52
miljoner kronor från 2021. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin föreslår regeringen dessutom att 75 miljoner kronor tillförs för 2020.
I samma syfte föreslår regeringen att det tillförs ytterligare 50 miljoner kronor 2021.

I arbetet med att öka det demokratiska engagemanget i områden med socioekonomiska utmaningar kan
civilsamhällets aktörer spela en viktig roll. Regeringen
beviljade i april 2020 Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
1,5 miljoner kronor för att öka kunskapen om föreningsidrottens demokratiska grunder, särskilt bland
idrottsaktiva barn och unga, samt att utveckla formerna för att inkludera barn och unga i idrottsföreningars
beslutsprocesser (Ku2019/00593 delvis). Med insatserna ska RF särskilt verka för att nå unga bosatta i områden med socioekonomiska utmaningar. Regeringen
har också sedan tidigare initierat en satsning på idrott i
områden med socioekonomiska utmaningar som pågår
2017–2025. Satsningen ger svensk idrott möjlighet att
bilda nya eller förstärka redan befintliga idrottsföreningar och därmed möjliggöra verksamhet för fler i områden med socioekonomiska utmaningar.
Coronapandemins ekonomiska konsekvenser drabbar ungdomar hårt. Barn- och ungdomsorganisationer
spelar en stor roll för många ungas tro på sig själva, på
framtiden och på samhället. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att ytterligare 50 miljoner
kronor årligen avsätts under åren 2021–2022 för förstärkta statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer så att organisationsbidraget uppgår till 262 miljoner
kronor. Det förväntas leda till att fler unga får möjlighet att delta i föreningslivet, som både kan innebä-

ra en meningsfull fritid och en väg till etablering i arbets- och samhällslivet. Medlen kommer att fördelas av
MUCF.
Ökad kunskap om och delaktighet i samhällslivet
För att ett demokratiskt samhälle ska fungera krävs att
alla individer kan delta och agera utifrån demokratiska principer. Kunskap skapar förutsättningar för makt,
delaktighet och inflytande. Alla asylsökande och nyanlända ska ha tillgång till relevant information om det
svenska samhället. Informationen rör bl.a. former för
demokratiskt inflytande och andra grundläggande demokratiska principer om jämställdhet och mänskliga
rättigheter. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2021 att medlen till kommuner och civilsamhälle för bl.a. stärkt samhällsinformation för asylsökande m.fl. (TIA-medel) förstärks med 60 miljoner
kronor 2021. Regeringen föreslår även att den befintliga
informationen som Migrationsverket erbjuder asylsökande om bl.a. rättigheter och skyldigheter blir mer
sammanhängande och utökas till en heldag. Regeringen föreslår vidare att permanenta medel avsätts för en
stabil förvaltning av webbplatsen informationsverige.
se, som innehåller information till nyanlända översatt
på tio språk. Samhällsorienteringen för nyanlända utökades under 2020 från minst 60 till minst 100 timmar.
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Brottslighet
I regeringens långsiktiga strategi för att minska och
motverka segregation är delmålet inom det prioriterade området brottslighet: ökad trygghet och minskad
brottslighet i områden med socioekonomiska
utmaningar.
Regeringen vill ha ett brett samarbete på alla nivåer för
att förebygga och minska brottsligheten och öka tryggheten. Ökad trygghet och minskad brottslighet är nödvändigt i områden med socioekonomiska utmaningar,
men också för att samhället i sin helhet ska vara tryggt.
Flera av de starkaste riskfaktorerna för framtida brottslighet, exempelvis skolmisslyckanden eller avhopp från
skolan, är vanligare i områden med socioekonomiska
utmaningar än i andra områden. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) löper boende i socialt utsatta områden i större utsträckning än andra både risk att hamna
i kriminalitet och risk att utsättas för brott. Det finns
exempel på näringsidkare som påverkas negativt och
får svårt att bedriva sin verksamhet och därför väljer
att lämna området. Brottsligheten bedöms även vara
mer framträdande i den offentliga miljön jämfört med
andra områden och andelen barn som är föremål för
orosanmälningar till socialtjänsten är större. Följderna av brottslighet drabbar förutom enskilda även deras
anhöriga och allmänheten i stort. Det kan bl.a. ske i
form av materiella förluster, kostnader, förlorade inkomster, fysiska skador eller psykiska påfrestningar
och emotionella reaktioner. Otrygghet kan medföra att
individers rörelsefrihet krymper och rädsla för att vistas ute. I förlängningen riskerar det leda till att förtro-
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Ökad trygghet och minskad brottslighet i
områden med socioekonomiska utmaningar.
endet för rättsväsendet och andra myndigheter sjunker
eller går förlorat. Även för samhället i stort är följderna
betydande då brottslighet drabbar samhällsutvecklingen och den sociala sammanhållningen. De ekonomiska
konsekvenserna för samhället är också betydande, inte
minst vad gäller kostnader för rättsväsende men även
för t.ex. sjukvård. Därutöver kan enskilda verksamheter drabbas av brottslighet.
Flera av insatserna nedan ingår i regeringens
34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminalitet.
Stärkt fokus på brottsförebyggande arbete
Tidiga insatser är viktiga för att förebygga kriminalitet, normbrytande beteende och brottsutsatthet bland
barn och unga. Regeringen gav 2017 Statens skolverk
och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra ett utvecklingsarbete som ska syfta till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården
och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och
samordnade insatser (U2017/01236). Som ett led i arbetet för att motverka gängvåld beslutade regeringen den
6 februari 2020 att förlänga tiden för uppdraget samt
att förtydliga att myndigheterna inom ramen för uppdraget ska rikta särskilda insatser mot dels riskgrupper bland barn och unga i socialt utsatta områden, dels
barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck (U2020/00363). Uppdraget ska
redovisas till regeringen den 16 juni 2023.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021
medel för sociala insatser i utsatta områden. Det kan
handla om insatser som kompletterar och förstärker

verksamhet som kommunerna redan bedriver inom
ramen för det brottsförebyggande arbetet (t.ex. fler
fältarbetare eller motsvarande på kvällar och helger,
bl.a. för ökad tillgänglighet i socialtjänstens verksamheter), liksom olika former av samverkan mellan skola,
socialtjänst och polis (t.ex. sociala insatsgrupper).
Satsningen medför att det skapas förutsättningar för
mer effektiva lösningar jämfört med enskilda sektorsvisa insatser. Satsningen uppgår till 250 miljoner kronor
2021 och för 2022–2023 beräknas 250 miljoner kronor
per år.

minska tillgången på narkotika i samhället och därmed
försvåra missbruk av narkotika har Polismyndigheten
i uppdrag att förstärka och utveckla bekämpningen av
illegal handel med narkotika, inbegripet narkotikaklassade läkemedel (Ju2019/02681). I uppdraget ingår även
att förstärka bekämpningen av illegal produktion av
narkotika. Uppdraget ska redovisas till
regeringen senast den 31 oktober 2021. Därutöver har
Brå i uppdrag att studera narkotikamarknader i Sverige
(Ju2010/04064).

En viktig åtgärd är att fler individer får det stöd de behöver från samhället för att kunna lämna kriminella
miljöer. Regeringen gav i december 2019
Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram
ett myndighetsgemensamt nationellt avhopparprogram (Ju2019/02027). Programmet ska bl.a. bidra till
att stödet till personer som vill eller kan motiveras till
att lämna kriminella eller extremistiska miljöer eller
grupperingar blir mer kunskapsbaserat, effektivt och
samordnat. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars
2021. I budgetpropositionen 2021 föreslår regeringen
att de medel som Polismyndigheten fördelar till olika
organisationer för att ge skydd och stöd för avhoppare ökar med 5 miljoner kronor 2021. Därtill föreslås att
5 miljoner kronor tillförs länsstyrelserna för samma år
för att utveckla den regionala samordningen av avhopparverksamhet.

Skärpta påföljder för unga lagöverträdare
Det är viktigt med tydliga och konsekventa påföljder
för att förebygga och hindra att unga personer fortsätter att begå brott. I dag saknas i vissa fall ett påföljdsalternativ som är lämpligt vid allvarlig brottslighet och
i återfallssituationer. Den 1 januari 2021 införs därför
ungdomsövervakning som en ny påföljd för unga
lagöverträdare. Påföljden ska kunna tillämpas i fall där
varken ungdomsvård eller ungdomstjänst utgör en tillräckligt ingripande straffrättslig reaktion med hänsyn
till brottslighetens straffvärde och art samt den unges
tidigare brottslighet.

Regeringen avser att ge Brå i uppdrag att ta fram ett
stöd för hur parallella samhällsstrukturer, inklusive
nätverk och klanstrukturer, kan identifieras på lokal
nivå och vilka motåtgärder som kan vidtas mot sådana
strukturer. Enligt Brå finns det tecken på
parallella samhällsstrukturer, främst kriminella grupper som i hög grad står utanför samhället, som löser
konflikter utan att involvera rättsväsendet och påverkar
personer att inte vittna.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att
medel tillförs till Centrum mot våldsbejakande extremism vid Brå, som sedan 2018 har i uppdrag att stärka
och utveckla det förebyggande arbetet på nationell,
regional och lokal nivå.
Förstärkt brottsbekämpning
Det är viktigt att polisen är närvarande i utsatta områden. En satsning pågår som innebär att Polismyndigheten till 2024 ska ha ökat antalet anställda med
sammantaget 10 000 personer jämfört med hur många
anställda som fanns vid ingången av 2016. Vid halvårsskiftet 2020 hade antalet anställda ökat med mer än
5 000 personer sedan satsningen inleddes.
Att bekämpa narkotikabrottsligheten är ett viktigt led
i arbetet med att försvåra finansieringen av den organiserade brottsligheten och öka tryggheten hos befolkningen till exempel i utsatta områden. I syfte att

Insatser mot illegala vapen och sprängningar
Regeringen har föreslagit ett antal lagändringar som
innebär en skärpt straffrättslig reaktion mot de allvarligare formerna av vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, liksom mot smuggling av vapen och explosiva varor. Lagändringarna
trädde i kraft den 1 december 2020. Regeringen har
också nyligen remitterat ett flertal lagförslag som ska
öka kontrollen över de som tar befattning med explosiva varor och bidra till att bryta utvecklingen med
sprängningar i Sverige. Bland annat föreslås att den
nuvarande tillståndsprövningen ska bli mer omfattande och att Polismyndighetens roll vid tillståndsgivningen förstärks. Dessa ändringar föreslås träda i kraft den
1 juli 2021. Regeringen har också gett sex myndigheter
i uppdrag att kraftsamla för att öka samhällets samlade förmåga att hantera explosiva varor och den illegala användningen av dessa (Ju2019/03980). Uppdraget
ska redovisas senast den 30 november 2021. Vidare har
regeringen föreslagit vissa lagändringar med anledning
av en ny EU-förordning om sprängämnesprekursorer,
det vill säga kemiska ämnen som kan användas för
legitima ändamål men också missbrukas för att tillverka sprängämnen. Dessa lagändringar träder i kraft den
1 februari 2021.
Förstärkt arbete mot hedersrelaterat våld och
förtryck och mäns våld mot kvinnor
Det krävs särskilda åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och barn samt hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen har tagit fram
en tioårig sektorsövergripande nationell strategi för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution
och människohandel 2017–2026. Till strategin hör ett
Arbetsmarknadsdepartementet

23

åtgärdsprogram för perioden 2017–2020. Regeringen
avser att presentera ett samlat åtgärdsprogram för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor samt
hedersrelaterat våld och förtryck för perioden 2021–
2023. Åtgärdsprogrammet kommer även att omfatta
insatser mot könsstympning och prostitution och människohandel.

Den 7 oktober 2020 överlämnade Hedersbrottsutredningen sitt betänkande Ett särskilt hedersbrott (SOU
2020:57). I betänkandet föreslås bl.a. att det införs ett
särskilt hedersbrott och att straffet för överträdelse av
kontaktförbud skärps. Betänkandet är nu ute på remiss
och remisstiden går ut den 19 januari 2021.

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att
Länsstyrelsernas jämställdhetsarbete på regional nivå
med fokus på att förebygga och bekämpa mäns våld
mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat
våld och förtryck samt prostitution och människohandel permanentas från och med 2021. Som en ytterligare insats i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck föreslår regeringen att det inrättas ett permanent
nationellt kompetenscentrum mot hedersförtryck vid
Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Relevanta utredningar inom brottslighetsområdet
Regeringen har tillsatt flera utredningar för att minska
och motverka brottsligheten i samhället. Här redovisas
några utredningar som bedöms ha särskild betydelse
för att minska och motverka segregation.

Socialstyrelsen ska under åren 2020–2022 fördela
medel och tillsammans med flera samverkande myndigheter ge kompetensstöd för att utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära
relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete mot prostitution och
människohandel för sexuella ändamål (S2020/0159).
År 2020 fördelas sammanlagt 127 miljoner kronor och
därefter minst 104 miljoner kronor årligen.
Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att lämna förslag på hur samordningen mellan olika berörda myndigheter kan stärkas när det gäller våldsförebyggande
insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor, våld
i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
samt våld i ungas partnerrelationer (A2020/01468).
Uppdraget ska redovisas den 31 mars 2021. Jämställdhetsmyndigheten har också i uppdrag att inventera
effektiva arbetssätt för att förebygga och
motverka könsstympning av flickor och kvinnor, inventera effektiva metoder för attitydförändring av och
informationsspridning om könsstympning av flickor och kvinnor samt sprida kunskap till målgruppen
(S2018/03926). Uppdraget ska redovisas den 18 december 2020.
Den 1 juli 2020 stärktes det straffrättsliga skyddet mot
hedersrelaterad brottslighet. Det infördes då ett nytt
brott, barnäktenskapsbrott och en straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Det infördes också
ett utreseförbud som ska skydda barn från att föras utomlands för att ingå barnäktenskap eller könsstympas.
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Den parlamentariska utredningen Trygghetsberedningen (dir 2020:32) har i uppdrag att föreslå en kunskapsbaserad och brett förankrad kriminalpolitik som ska
bidra till att minska brottsligheten och öka människors
trygghet. Utredningen ska slutredovisa sitt arbete i
oktober 2024.
En utredare har getts i uppdrag att överväga en rad
straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk
(dir. 2020:62). I uppdraget ingår bl.a. att överväga
och föreslå ändringar i lagstiftningen som innebär en
skärpt straffrättslig reaktion mot dem som involverar
unga i kriminalitet. Uppdraget ska redovisas senast den
11 juni 2021. Vidare har en utredare i uppdrag att överväga en rad olika åtgärder för att stärka rättsprocessen
och öka lagföringen, bl.a. vid brottslighet med kopplingar till kriminella nätverk (dir. 2019:85). Uppdraget
ska redovisas senast den 21 maj 2021.
Mot bakgrund av kommunernas viktiga roll i det
brottsförebyggande arbetet har utredningen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete i uppdrag att lämna förslag om hur kommunerna kan få ett
lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete (dir.
2019:94). Uppdraget ska redovisas i juni 2021.
En utredare har haft i uppdrag att lämna förslag som
förbättrar polisens möjligheter att göra husrannsakan
för att söka efter vapen och sprängämnen. Uppdraget
har redovisats genom promemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds
2020:23). Promemorian har nyligen skickats ut på remiss.

Uppföljning och utvärdering av arbetet mot
segregation
För att kunna följa utvecklingen och lyckas i arbetet
med att minska och motverka segregation är uppföljning och utvärdering avgörande delar. I regeringens
långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation anges att strategin i slutet av strategiperioden
kommer att utvärderas i förhållande till det övergripande målet och delmålen. Utvärderingen ska bl.a. bedöma måluppfyllelse, kostnadseffektivitet, relevans och
bärkraftighet. I strategin anger regeringen även att en
deltidsutvärdering ska genomföras efter tre till fyra år.
Regeringen bedömer att det är för tidigt att i samband
med denna handlingsplan göra en sådan utvärdering. I
samband med att strategin utvärderas avser regeringen
att även följa upp denna handlingsplan.

att den socioekonomiska segregationen i hela Sverige
kommer att kunna följas på en mer detaljerad nivå. Det
uppdrag som givits till SCB kommer tillgängliggöra
statistik på områdesnivå i samtliga kommuner i landet
avseende socioekonomiska faktorer, exempelvis arbetsmarknad, boende, demografi, demokrati, flyttmönster, hälsa, inkomster, transfereringar och utbildning
(A2020/01733). Vidare ska SCB och Delmos utveckla
ett rikstäckande index som belyser hur olika områden
förhåller sig till varandra avseende socioekonomisk status (A2020/01734).

Det finns redan idag behov av att skapa förbättrade
uppföljningsmöjligheter. Regeringen har därför gett
uppdrag till Delmos och SCB att utveckla statistik så
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Avslutning
I denna handlingsplan har regeringen redovisat ett
antal insatser som genomförs eller som planeras att
genomföras för att minska och motverka segregation.
Regeringen bedömer att dessa insatser sammantaget
både kan förbättra situationen i områden med
socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregation. Denna handlingsplan
utgör därför ett viktigt steg i arbetet mot att minska
och motverka segregationen i Sverige. Många åtgärder
har vidtagits för att minska och motverka segregationen. Arbetet behöver dock fortsätta. Den socioekonomiska segregation som finns i Sverige har uppstått över
tid och det kommer att krävas ett långsiktigt engagemang för att den ska minska och för att nå riksdagens
mål minskad segregation, jämlika och jämställda
uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser
för alla.
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Växel: 08-405 10 00
Besöksadress: Fredsgatan 8
Stockholm

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-05-04

§ 170
VA-verksamhetsområde 2020

Dnr 2021-00302

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslag på nya VA-verksamhetsområden 2020 enligt
förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse med bilagor 1-10, daterade 2021-01-20.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige
verksamhetsområdet för sina allmänna VA-anläggningar. Förslag till VAverksamhetsområde 2020 samt förteckning över ingående fastigheter framgår av
bilagorna 1-10.
VA-verksamhetsområden 2020
 Verksamhetsområde för dagvatten för detaljplan SP173 (Kyvik) enligt bilaga 1
 Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan
FJP31 (Må) enligt bilaga 2
 Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan
FJP32 (Äskatorp) enligt bilaga 3
 Verksamhetsområde dagvatten för detaljplan LFP48 (Sintorp) enligt bilaga 4
 Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan
TP74 (Björkris omsorgsboende) enligt bilaga 5
 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Släps-Kullen 2:32, 2:129
och 2:130 enligt bilaga 6
 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Kussered 1:27 och del av
2:1 enligt bilaga 7
 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Buera 11:10 och 11:12
enligt bilaga 8
 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Kyvik 5:97 enligt bilaga
9
 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Ölmevalla-Hallen 1:111
enligt bilaga 10
Förteckning över ingående fastigheter i verksamhetsområde 2020
Detaljplan SP173 (enligt bilaga 1) Kyvik 4:194, 4:195, 4:196, 4:200, 4:201
Detaljplan FJP31 (enligt bilaga 2) Må del av 3:13, 3:102, 3:103, 3:104, 3:105, 3:106,
3:107, 3:108, 3:109, 3:110, 3:111, 3:112, 3:113, 3:114, 3:115, 3:116, 3:117, 3:118,
3:119, 3:120, 3:121, 3:122, 3:123, 3:124, 3:125, 3:126
Detaljplan FJP32 (enligt bilaga 3) del av Äskatorp 4:19
Detaljplan LFP48 (enligt bilaga 4) Sintorp 4:26
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2021-05-04

Detaljplan TP74 (enligt bilaga 5) Skårby 12:6
Enskilda fastigheter (enligt bilaga 6-10) Släps-Kullen 2:32, Släps-Kullen 2:129,
Släps-Kullen 2:130, Kussered 1:27, del av Kussered 2:1, Buera 11:10, Buera 11:12,
Kyvik 5:97, Ölmevalla-Hallen 1:111
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-10
Nämnden för Teknik 2021-02-24, § 9
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-01-20
Bilaga 1-10: VA-verksamhetsområde 2020, 2021-01-20
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-10
Diarienummer

KS 2021-00302

VA-verksamhetsområde 2020

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslag på nya VA-verksamhetsområden 2020 enligt förvaltningen för
Tekniks tjänsteskrivelse med bilagor 1–10, daterade 2021-01-20.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige
verksamhetsområdet för sina allmänna VA-anläggningar. Förslag till VA-verksamhetsområde
2020 samt förteckning över ingående fastigheter framgår av bilagorna 1-10.
VA-verksamhetsområden 2020
 Verksamhetsområde för dagvatten för detaljplan SP173 (Kyvik) enligt bilaga 1


Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan FJP31 (Må)
enligt bilaga 2



Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan FJP32
(Äskatorp) enligt bilaga 3



Verksamhetsområde dagvatten för detaljplan LFP48 (Sintorp) enligt bilaga 4



Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan TP74
(Björkris omsorgsboende) enligt bilaga 5



Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Släps-Kullen 2:32, 2:129 och
2:130 enligt bilaga 6



Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Kussered 1:27 och del av 2:1
enligt bilaga 7



Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Buera 11:10 och 11:12 enligt
bilaga 8



Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Kyvik 5:97 enligt bilaga 9



Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Ölmevalla-Hallen 1:111 enligt
bilaga 10
1 (2)

Samhällsbyggnadskontoret
samhallsbygnadskontoret@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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2 (2)

Förteckning över ingående fastigheter i verksamhetsområde 2020
Detaljplan SP173 (enligt bilaga 1) Kyvik 4:194, 4:195, 4:196, 4:200, 4:201
Detaljplan FJP31 (enligt bilaga 2) Må del av 3:13, 3:102, 3:103, 3:104, 3:105, 3:106, 3:107,
3:108, 3:109, 3:110, 3:111, 3:112, 3:113, 3:114, 3:115, 3:116, 3:117, 3:118, 3:119, 3:120, 3:121,
3:122, 3:123, 3:124, 3:125, 3:126
Detaljplan FJP32 (enligt bilaga 3) del av Äskatorp 4:19
Detaljplan LFP48 (enligt bilaga 4) Sintorp 4:26
Detaljplan TP74 (enligt bilaga 5) Skårby 12:6
Enskilda fastigheter (enligt bilaga 6-10) Släps-Kullen 2:32, Släps-Kullen 2:129, Släps-Kullen
2:130, Kussered 1:27, del av Kussered 2:1, Buera 11:10, Buera 11:12, Kyvik 5:97, ÖlmevallaHallen 1:111
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-10
Nämnden för Teknik 2021-02-24, § 9
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-01-20
Bilaga 1-10: VA-verksamhetsområde 2020, 2021-01-20
Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

1 (1)

2021-02-24

§9
VA-verksamhetsområde 2020

Dnr 2021-00016

Beslut
Nämnden för Teknik antar förslag på nya verksamhetsområden 2020 enligt
tjänsteskrivelse med bilagor, daterade 2021-01-20, och översänder det till
kommunfullmäktige för fastställande.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige
verksamhetsområdet för sina allmänna VA-anläggningar.
De nya fastigheter som föreslås ingå i kommunens va-verksamhetsområde är
följande:
• Verksamhetsområde för dagvatten för detaljplan SP173 (Kyvik) enligt bilaga 1
• Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan FJP31
(Må) enligt bilaga 2
• Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan FJP32
(Äskatorp) enligt bilaga 3
• Verksamhetsområde dagvatten för detaljplan LFP48 (Sintorp) enligt bilaga 4
• Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan TP74
(Björkris omsorgsboende) enligt bilaga 5
• Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Släps-Kullen 2:32, 2:129
och 2:130 enligt bilaga 6
• Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Kussered 1:27 och del av
2:1 enligt bilaga 7
• Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Buera 11:10 och 11:12
enligt bilaga 8
• Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Kyvik 5:97 enligt bilaga 9
• Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Ölmevalla-Hallen 1:111
enligt bilaga 10
Beslutsunderlag
Nämnden för Tekniks arbetsutskott 2021-02-08 § 11
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-01-20
Bilaga 1-10 VA-verksamhetsområde 2020, 2021-01-20

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

2 (1)

2021-02-24

Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut
kan antas och finner att så sker.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-01-20
Diarienummer

TE 2021-00016

VA-verksamhetsområde 2020

Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar förslag på nya verksamhetsområden 2020 enligt tjänsteskrivelse med
bilagor, daterade 2021-01-20, och översänder det till kommunfullmäktige för fastställande.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige verksamhetsområdet
för sina allmänna VA-anläggningar.
De nya fastigheter som föreslås ingå i kommunens va-verksamhetsområde är följande:


Verksamhetsområde för dagvatten för detaljplan SP173 (Kyvik) enligt bilaga 1



Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan FJP31 (Må)
enligt bilaga 2
Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan FJP32 (Äskatorp)
enligt bilaga 3
Verksamhetsområde dagvatten för detaljplan LFP48 (Sintorp) enligt bilaga 4
Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan TP74 (Björkris
omsorgsboende) enligt bilaga 5
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Släps-Kullen 2:32, 2:129 och 2:130
enligt bilaga 6
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Kussered 1:27 och del av 2:1 enligt
bilaga 7
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Buera 11:10 och 11:12 enligt bilaga 8
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Kyvik 5:97 enligt bilaga 9
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Ölmevalla-Hallen 1:111 enligt
bilaga 10
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Kungsbacka kommun
Hannes Rydberg
Projekteringsingenjör, Planering VA

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
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Förteckning på ingående fastigheter i verksamhetsområde
Detaljplan SP173 (enligt bilaga 1)
Kyvik
4:194, 4:195, 4:196, 4:200, 4:201
Detaljplan FJP31 (enligt bilaga 2)
Må
del av 3:13, 3:102, 3:103, 3:104, 3:105, 3:106, 3:107, 3:108, 3:109, 3:110, 3:111, 3:112, 3:113, 3:114,
3:115, 3:116, 3:117, 3:118, 3:119, 3:120, 3:121, 3:122, 3:123, 3:124, 3:125, 3:126
Detaljplan FJP32 (enligt bilaga 3)
del av Äskatorp 4:19
Detaljplan LFP48 (enligt bilaga 4)
Sintorp 4:26
Detaljplan TP74 (enligt bilaga 5)
Skårby 12:6
Enskilda fastigheter (enligt bilaga 6-10)
Släps-Kullen 2:32, Släps-Kullen 2:129, Släps-Kullen 2:130, Kussered 1:27, del av Kussered 2:1,
Buera 11:10, Buera 11:12, Kyvik 5:97, Ölmevalla-Hallen 1:111

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-01-20
Bilaga 1-10 VA-verksamhetsområde 2020, 2021-01-20
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige

Annika Malm

Karl Lundgren

Verksamhetschef, Vatten och Avfall

Förvaltningschef

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2020

2021-01-20

Bilaga 1. Detaljplan SP173 (Kyvik)
Verksamhetsområde för dagvatten för detaljplan SP173 (Kyvik)
(Området är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten)

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2020

2021-01-20

Bilaga 2. Detaljplan FJP31
Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i området markerat med lila och
verksamhetsområde för dagvatten i området markerat med orange för detaljplan FJP31 (Må)
(Området markerat med orange är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten och
spillvatten)

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2020

2021-01-20

Bilaga 3. Detaljplan FJP32
Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan FJP32 (Äskatorp)
(övrig del av Äskatorp 4:19, som inte markerats, är sedan tidigare verksamhetsområde för
dricksvatten, spillvatten och dagvatten)

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2020

2021-01-20

Bilaga 4 Detaljplan LFP48 (Sintorp)
Verksamhetsområde dagvatten för detaljplan LFP48 (Sintorp)
(Området är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten)

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2020

2021-01-20

Bilaga 5. Detaljplan TP74 (Björkris omsorgsboende)
Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan TP74 (Björkris
omsorgsboende)

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2020

2021-01-20

Bilaga 6. Släps-Kullen 2:32, 2:129 och 2:130
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Släps-Kullen 2:32, 2:129 och 2:130

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2020

2021-01-20

Bilaga 7. Kussered 1:27 och del av 2:1
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Kussered 1:27 och del av 2:1

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2020

2021-01-20

Bilaga 8. Buera 11:10 och 11:12
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Buera 11:10 och 11:12

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2020

2021-01-20

Bilaga 9. Kyvik 5:97
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Kyvik 5:97

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2020

2021-01-20

Bilaga 10. Ölmevalla-Hallen 1:111
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Ölmevalla-Hallen 1:111

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-05-04

§ 171
Dnr 2021-00397
Verksamhetsområde för dagvatten 2020
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för dagvatten 2020 enligt
nämnden för Tekniks förslag daterat 2021-03-17 med bilaga Fastighetsförteckning Verksamhetsområde för dagvatten, daterad 2021-02-17.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige
verksamhetsområdet för sina allmänna VA-anläggningar. Under 2020 har en
genomgång av verksamhetsområdet för dagvatten bedrivits som underlag till
införande av brukningsavgifter för dagvatten. Arbetet har bedrivits genom att studera
VA-kartor, inventera kundsystem och annat arkivarbete. Förslag på nya
verksamhetsområden för dagvatten har tagits fram och innebär kompletteringar till
det befintliga verksamhetsområdet.
Bilaga: Fastighetsförteckning – Verksamhetsområde för dagvatten innehåller en
förteckning över ingående fastigheter i det nya förslaget till verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-14
Nämnden för Teknik 2021-03-17, § 27
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-17
Bilaga: Fastighetsförteckning - Verksamhetsområde för dagvatten, 2021-02-17
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-14
Diarienummer

KS 2021-00397

Verksamhetsområde för dagvatten 2020

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för dagvatten 2020 enligt nämnden för Tekniks
förslag daterat 2021-03-17 med bilaga Fastighetsförteckning - Verksamhetsområde för dagvatten,
daterad 2021-02-17.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige verksamhetsområdet
för sina allmänna VA-anläggningar. Under 2020 har en genomgång av verksamhetsområdet för
dagvatten bedrivits som underlag till införande av brukningsavgifter för dagvatten. Arbetet har
bedrivits genom att studera VA-kartor, inventera kundsystem och annat arkivarbete. Förslag på nya
verksamhetsområden för dagvatten har tagits fram och innebär kompletteringar till det befintliga
verksamhetsområdet.
Bilaga: Fastighetsförteckning – Verksamhetsområde för dagvatten innehåller en förteckning över
ingående fastigheter i det nya förslaget till verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-14
Nämnden för Teknik 2021-03-17, § 27
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-17
Bilaga: Fastighetsförteckning - Verksamhetsområde för dagvatten, 2021-02-17
Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
1 (1)

Samhällsbyggnadskontoret

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

1 (1)

2021-03-17

§ 27
Dnr 2021-00142
Verksamhetsområde för dagvatten 2020
Beslut
Nämnden för Teknik antar förslag på nya verksamhetsområden för dagvatten enligt
tjänsteskrivelse med bilaga daterade 2021-02-17, och översänder det till
kommunfullmäktige för fastställande.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige
verksamhetsområdet för sina allmänna VA-anläggningar.
Verksamhetsområdet för dagvattentjänsten är bristfällig och är inte heltäckande för
vart tjänsten finns tillgänglig. Under 2020 har en genomgång av verksamhetsområden för dagvatten bedrivits som underlag till införande av brukningsavgifter för
dagvatten. Arbetet har bedrivits genom att studera VA-kartor, inventera kundsystem
och annat arkivarbete. Förslag på nya verksamhetsområden för dagvatten har tagits
fram och innebär kompletteringar till det befintliga verksamhetsområdet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TEAU 2021-03-01 § 28
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-17
Bilaga 1. Fastighetsförteckning - Verksamhetsområde för dagvatten, 2021-02-17
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut
kan antas och finner att så sker.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-02-17
Diarienummer

TE 2021-00142

Verksamhetsområde för dagvatten 2020

Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar förslag på nya verksamhetsområden för dagvatten enligt tjänsteskrivelse
med bilaga daterade 2021-02-17, och översänder det till kommunfullmäktige för fastställande.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige verksamhetsområdet
för sina allmänna VA-anläggningar.
Verksamhetsområdet för dagvattentjänsten är bristfällig och är inte heltäckande för vart tjänsten finns
tillgänglig. Under 2020 har en genomgång av verksamhetsområden för dagvatten bedrivits som
underlag till införande av brukningsavgifter för dagvatten. Arbetet har bedrivits genom att studera VAkartor, inventera kundsystem och annat arkivarbete. Förslag på nya verksamhetsområden för dagvatten
har tagits fram och innebär kompletteringar till det befintliga verksamhetsområdet.
Bilagan 1 är en förteckning på ingående fastigheter i det nya förslaget till verksamhetsområden.

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-17
Bilaga 1. Fastighetsförteckning - Verksamhetsområde för dagvatten, 2021-02-17

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige

1 (2)
Kungsbacka kommun
Joakim Ekberg
0300-835024

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
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Beskrivning av ärendet
Kartunderlag tillhörande detta beslut finns https://karta.kungsbacka.se/publik/, ”Förslag till nya
verksamhetsområden dagvatten”

Figur 1. Urklipp från Kungsbackakartan där underlagen för nya verksamhetsområden återfinns

I fastighetsförteckningen i bilaga 1 ingår alla fastigheter som föreslås ingå i verksamhetsområde för
dagvatten, även de fastigheter som redan idag ingår.
Karl Lundgren

Annika Malm

Förvaltningschef

Verksamhetschef, Vatten & Avfall

Fastighet
ALAFORS 16:1>1
ALANIA 1>1
ALANIA 10>1
ALANIA 11>1
ALANIA 12>1
ALANIA 13>1
ALANIA 7>1
ALANIA 8>1
ALANIA 9>1
ALEN 1>1
ALEN 2>1
ALEN 3>1
ALEN 4>1
ALEN 5>1
ALEN 6>1
ALEN 7>1
ALGUSERED 1:11>1
ALGUSERED 1:111>1
ALGUSERED 1:114>1
ALGUSERED 1:135>1
ALGUSERED 1:136>1
ALGUSERED 1:139>1
ALGUSERED 1:169>1
ALGUSERED 1:170>1
ALGUSERED 1:171>1
ALGUSERED 1:180>1
ALGUSERED 1:181>1
ALGUSERED 1:182>1
ALGUSERED 1:183>1
ALGUSERED 1:184>1
ALGUSERED 1:185>1
ALGUSERED 1:186>1
ALGUSERED 1:187>1
ALGUSERED 1:188>1
ALGUSERED 1:189>1
ALGUSERED 1:190>1
ALGUSERED 1:191>1
ALGUSERED 1:192>1
ALGUSERED 1:193>1
ALGUSERED 1:194>1
ALGUSERED 1:195>1
ALGUSERED 1:197>1
ALGUSERED 1:198>1
ALGUSERED 1:199>1
ALGUSERED 1:200>1
ALGUSERED 1:201>1
ALGUSERED 1:202>1
ALGUSERED 1:203>1
ALGUSERED 1:204>1

Kommentar

ALGUSERED 1:205>1
ALGUSERED 1:206>1
ALGUSERED 1:207>1
ALGUSERED 1:208>1
ALGUSERED 1:209>1
ALGUSERED 1:210>1
ALGUSERED 1:211>1
ALGUSERED 1:212>1
ALGUSERED 1:213>1
ALGUSERED 1:214>1
ALGUSERED 1:215>1
ALGUSERED 1:216>1
ALGUSERED 1:219>1
ALGUSERED 1:221>1
ALGUSERED 1:222>1
ALGUSERED 1:223>1
ALGUSERED 1:229>1
ALGUSERED 1:230>1
ALGUSERED 1:235>1
ALGUSERED 1:236>1
ALGUSERED 1:237>1
ALGUSERED 1:238>1
ALGUSERED 1:242>1
ALGUSERED 1:247>1
ALGUSERED 1:250>1
Algusered 1:251
ALGUSERED 1:253>1
ALGUSERED 1:254>1
ALGUSERED 1:255>1
ALGUSERED 1:256>1
ALGUSERED 1:257>1
ALGUSERED 1:258>1
ALGUSERED 1:260>1
ALGUSERED 1:261>1
ALGUSERED 1:264>1
ALGUSERED 1:267>1
ALGUSERED 1:268>1
ALGUSERED 1:269>1
ALGUSERED 1:276>1
ALGUSERED 1:278>1
ALGUSERED 1:279>1
ALGUSERED 1:283>1
ALGUSERED 1:285>1
ALGUSERED 1:287>1
ALGUSERED 1:288>2
ALGUSERED 1:290>1
ALGUSERED 1:293>1
ALGUSERED 1:295>1
ALGUSERED 1:296>1
ALGUSERED 1:297>1

ALGUSERED 1:298>1
ALGUSERED 1:299>1
ALGUSERED 1:300>1
ALGUSERED 1:301>1
ALGUSERED 1:302>1
ALGUSERED 1:303>1
ALGUSERED 1:304>1
ALGUSERED 1:305>1
ALGUSERED 1:306>1
ALGUSERED 1:307>1
ALGUSERED 1:308>1
ALGUSERED 1:310>1
ALGUSERED 1:311>1
ALGUSERED 1:312>1
ALGUSERED 1:313>1
ALGUSERED 1:315>1
ALGUSERED 1:63>1
ALGUSERED 1:67>1
ALGUSERED 1:92>1
ALGUSERED 14:1>1
ALGUSERED 14:2>1
ALGUSERED 2:10>1
ALGUSERED 2:13>1
ALGUSERED 2:15>1
ALGUSERED 2:16>1
ALGUSERED 2:17>1
ALGUSERED 2:18>1
ALGUSERED 2:20>1
ALGUSERED 2:21>1
ALGUSERED 2:22>1
ALGUSERED 2:23>1
ALGUSERED 2:24>1
ALGUSERED 2:25>1
ALGUSERED 2:26>1
ALGUSERED 2:27>1
ALGUSERED 2:29>1
ALGUSERED 2:30>1
ALGUSERED 2:31>1
ALGUSERED 2:32>1
ALGUSERED 2:33>1
ALGUSERED 2:34>1
ALGUSERED 2:35>1
ALGUSERED 2:37>1
ALGUSERED 2:38>1
ALGUSERED 2:39>1
ALGUSERED 2:40>1
ALGUSERED 2:41>1
ALGUSERED 2:42>1
ALGUSERED 2:43>1
ALGUSERED 2:44>1

ALGUSERED 2:45>1
ALGUSERED 2:46>1
ALGUSERED 2:47>1
ALGUSERED 2:48>1
ALGUSERED 2:5>1
ALGUSERED 2:50>1
ALGUSERED 2:51>1
ALGUSERED 2:6>1
ALGUSERED 2:7>1
ALGUSERED 2:9>1
ALGUSERED 6:10>1
ALGUSERED 6:12>1
ALGUSERED 6:13>1
ALGUSERED 6:14>1
ALGUSERED 6:15>1
ALGUSERED 6:16>1
ALGUSERED 6:17>1
ALGUSERED 6:18>1
ALGUSERED 6:19>1
ALGUSERED 6:2>1
ALGUSERED 6:20>1
ALGUSERED 6:21>1
ALGUSERED 6:22>1
ALGUSERED 6:4>1
ALGUSERED 6:5>1
ALGUSERED 6:6>1
ALGUSERED 6:7>1
ALGUSERED 6:8>1
ALGUSERED 7:1>1
ALGUSERED S:4>1
ALMEN 1>1
ALMEN 10>1
ALMEN 11>1
ALMEN 12>1
ALMEN 13>1
ALMEN 2>1
ALMEN 3>1
ALMEN 4>1
ALMEN 5>1
ALMEN 6>1
ALMEN 7>1
ALMEN 8>1
ALMEN 9>1
AMETISTEN 1>1
AMETISTEN 2>1
AMETISTEN 3>1
AMETISTEN 4>1
AMETISTEN 5>1
AMETISTEN 6>1
AMETISTEN 7>1

AMETISTEN 8>1
ANANASEN 1>1
ANANASEN 10>1
ANANASEN 11>1
ANANASEN 12>1
ANANASEN 2>1
ANANASEN 3>1
ANANASEN 4>1
ANANASEN 5>1
ANANASEN 6>1
ANANASEN 7>1
ANANASEN 8>1
ANANASEN 9>1
ANISEN 1>1
ANISEN 10>1
ANISEN 11>1
ANISEN 2>1
ANISEN 3>1
ANISEN 4>1
ANISEN 5>1
ANISEN 6>1
ANISEN 7>1
ANISEN 8>1
ANISEN 9>1
APELSINEN 1>1
APELSINEN 2>1
APELSINEN 3>1
APOTEKAREN 10>1
APOTEKAREN 11>1
APOTEKAREN 12>1
APOTEKAREN 13>1
APOTEKAREN 14>1
APOTEKAREN 15>1
APOTEKAREN 16>1
APOTEKAREN 17>1
APOTEKAREN 18>1
APOTEKAREN 19>1
ARANÄS 1>1
ARANÄS 10>1
ARANÄS 12>1
ARANÄS 14>1
ARANÄS 15>1
ARANÄS 16>1
ARANÄS 2>1
ARANÄS 3>1
ASPEN 1>1
ASPEN 2>1
ASPEN 3>1
ASPEN 4>1
ASPEN 5>1

BANANEN 1>1
BANANEN 2>1
BANKEN 11>1
BANKEN 12>1
BANKEN 13>1
BANKEN 3>1
BANKEN 4>1
BANKEN 7>1
BANKEN 8>1
BASILIKAN 1>1
BASILIKAN 2>1
BASILIKAN 3>1
BASILIKAN 4>1
BASILIKAN 5>1
BASILIKAN 6>1
BASILIKAN 7>1
BERGA 1>1
BERGA 10>1
BERGA 11>1
BERGA 12>1
BERGA 13>1
BERGA 14>1
BERGA 15>1
BERGA 16>1
BERGA 17>1
BERGA 18>1
BERGA 19>1
BERGA 2>1
BERGA 20>1
BERGA 3>1
BERGA 4>1
BERGA 5>1
BERGA 6>1
BERGA 7>1
BERGA 8>1
BERGA 9>1
BERGUVEN 10>1
BERGUVEN 11>1
BERGUVEN 12>1
BERGUVEN 13>1
BERGUVEN 14>1
BERGUVEN 15>1
BERGUVEN 16>1
BERGUVEN 17>1
BERGUVEN 18>1
BERGUVEN 19>1
BERGUVEN 2>1
BERGUVEN 20>1
BERGUVEN 21>1
BERGUVEN 22>1

BERGUVEN 23>1
BERGUVEN 24>1
BERGUVEN 25>1
BERGUVEN 26>1
BERGUVEN 27>1
BERGUVEN 28>1
BERGUVEN 29>1
BERGUVEN 3>1
BERGUVEN 30>1
BERGUVEN 31>1
BERGUVEN 32>1
BERGUVEN 33>1
BERGUVEN 34>1
BERGUVEN 35>1
BERGUVEN 36>1
BERGUVEN 37>1
BERGUVEN 38>1
BERGUVEN 39>1
BERGUVEN 4>1
BERGUVEN 40>1
BERGUVEN 41>1
BERGUVEN 42>1
BERGUVEN 43>1
BERGUVEN 44>1
BERGUVEN 45>1
BERGUVEN 46>1
BERGUVEN 5>1
BERGUVEN 6>1
BERGUVEN 7>1
BERGUVEN 8>1
BERGUVEN 9>1
BERYLLEN 1>1
BERYLLEN 2>1
BERYLLEN 3>1
BERYLLEN 4>1
BERYLLEN 5>1
BERYLLEN 6>1
BJÖRKEN 1>1
BJÖRKEN 2>1
BJÖRKEN 3>1
BJÖRKEN 4>1
BJÖRKEN 5>1
BJÖRKEN 6>1
BJÖRKEN 7>1
BJÖRKEN 8>1
BJÖRKEN 9>1
BJÖRKRIS 2:2>1
BJÖRMANNEHÖG 1:10>1
BJÖRMANNEHÖG 1:15>1
BJÖRMANNEHÖG 1:16>1

BJÖRMANNEHÖG 1:2>1
BJÖRMANNEHÖG 1:3>1
BJÖRMANNEHÖG 1:30>1
BJÖRMANNEHÖG 1:32>1
BJÖRMANNEHÖG 1:33>1
BJÖRMANNEHÖG 1:34>1
BJÖRMANNEHÖG 1:35>1
BJÖRMANNEHÖG 1:36>1
BJÖRMANNEHÖG 1:37>1
BJÖRMANNEHÖG 1:38>1
BJÖRMANNEHÖG 1:39>1
BJÖRMANNEHÖG 1:4>1
BJÖRMANNEHÖG 1:40>1
BJÖRMANNEHÖG 1:41>1
BJÖRMANNEHÖG 1:42>1
BJÖRMANNEHÖG 1:43>1
BJÖRMANNEHÖG 1:5>1
BJÖRMANNEHÖG 1:52>1
BJÖRMANNEHÖG 1:53>1
BJÖRMANNEHÖG 1:54>1
BJÖRMANNEHÖG 1:55>1
BJÖRMANNEHÖG 1:56>1
BJÖRMANNEHÖG 1:57>1
BJÖRMANNEHÖG 1:58>1
BJÖRMANNEHÖG 1:7>1
BJÖRMANNEHÖG 1:8>1
BJÖRMANNEHÖG 1:9>1
BJÖRMANNEHÖG 2:1>1
BJÖRMANNEHÖG 2:11>1
BJÖRMANNEHÖG 2:12>1
BJÖRMANNEHÖG 2:7>1
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FRILLESÅS-STOCKEN 1:22>1
FRILLESÅS-STOCKEN 1:23>1
FRILLESÅS-STOCKEN 1:24>1
FRILLESÅS-STOCKEN 1:25>1
FRILLESÅS-STOCKEN 1:26>1
FRILLESÅS-STOCKEN 1:28>1
FRILLESÅS-STOCKEN 1:30>1
FRILLESÅS-STOCKEN 1:31>1
FRILLESÅS-STOCKEN 1:32>1
FRILLESÅS-STOCKEN 1:33>1
FRILLESÅS-STOCKEN 1:34>1
FRILLESÅS-STOCKEN 1:39>1
FRILLESÅS-STOCKEN 1:40>1
FRILLESÅS-STOCKEN 1:42>1
FRILLESÅS-STOCKEN 1:44>1
FRILLESÅS-STOCKEN 1:5>1
FRILLESÅS-STOCKEN 1:6>1
FRILLESÅS-STOCKEN 1:8>1
FRILLESÅS-STOCKEN 1:9>1
FÄNKÅLEN 1>1
FÄNKÅLEN 10>1
FÄNKÅLEN 11>1
FÄNKÅLEN 2>1
FÄNKÅLEN 3>1
FÄNKÅLEN 4>1
FÄNKÅLEN 5>1
FÄNKÅLEN 6>1
FÄNKÅLEN 7>1
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FÄNKÅLEN 8>1
FÄNKÅLEN 9>1
GAGATEN 1>1
GALGBERGET 1>1
GATAN 1:100>1
GATAN 1:101>1
GATAN 1:102>1
GATAN 1:103>1
GATAN 1:104>1
GATAN 1:105>1
GATAN 1:106>1
GATAN 1:107>1
GATAN 1:108>1
GATAN 1:109>1
GATAN 1:110>1
GATAN 1:111>1
GATAN 1:112>1
GATAN 1:113>1
GATAN 1:114>1
GATAN 1:115>1
GATAN 1:116>1
GATAN 1:117>1
GATAN 1:118>1
GATAN 1:119>1
GATAN 1:120>1
GATAN 1:121>1
GATAN 1:122>1
GATAN 1:123>1
GATAN 1:132>1
GATAN 1:16>1
GATAN 1:17>1
GATAN 1:47>1
GATAN 1:48>1
GATAN 1:49>1
GATAN 1:50>1
GATAN 1:51>1
GATAN 1:52>1
GATAN 1:53>1
GATAN 1:54>1
GATAN 1:55>1
GATAN 1:56>1
GATAN 1:57>1
GATAN 1:58>1
GATAN 1:59>1
GATAN 1:60>1
GATAN 1:61>1
GATAN 1:62>1
GATAN 1:63>1
GATAN 1:64>1
GATAN 1:65>1

GATAN 1:66>1
GATAN 1:67>1
GATAN 1:68>1
GATAN 1:69>1
GATAN 1:70>1
GATAN 1:71>1
GATAN 1:72>1
GATAN 1:73>1
GATAN 1:74>1
GATAN 1:75>1
GATAN 1:76>1
GATAN 1:77>1
GATAN 1:78>1
GATAN 1:79>1
GATAN 1:80>1
GATAN 1:81>1
GATAN 1:82>1
GATAN 1:83>1
GATAN 1:84>1
GATAN 1:85>1
GATAN 1:86>1
GATAN 1:87>1
GATAN 1:88>1
GATAN 1:89>1
GATAN 1:90>1
GATAN 1:91>1
GATAN 1:92>1
GATAN 1:93>1
GATAN 1:94>1
GATAN 1:95>1
GATAN 1:96>1
GATAN 1:97>1
GATAN 1:98>1
GATAN 1:99>1
GATAN 2:1>1
GATAN 4:4>1
GATAN 4:5>1
GATAN 4:8>1
GATAN 4:9>1
GJUTAREN 1>1
GJUTAREN 2>1
GLÄDJEN 11>1
GLÄDJEN 2>1
GLÄDJEN 3>1
GLÄDJEN 4>1
GLÄDJEN 5>1
GLÄDJEN 6>1
GLÄDJEN 7>1
GLÄDJEN 8>1
GLÄDJEN 9>1

GRANATEN 1>1
GRANATEN 2>1
GRANATEN 3>1
GRANATEN 4>1
GRANATEN 5>1
GRANATEN 6>1
GRANEN 1>1
GRANEN 16>1
GRANEN 17>1
GRANEN 18>1
GRANEN 19>1
GRANEN 2>1
GRANEN 20>1
GRANEN 21>1
GRANEN 22>1
GUBBEKULLA 1:104>1
GUBBEKULLA 1:107>1
GUBBEKULLA 1:118>1
GUBBEKULLA 1:133>1
GUBBEKULLA 1:134>1
GUBBEKULLA 1:136>1
GUBBEKULLA 1:137>1
GUBBEKULLA 1:170>1
GUBBEKULLA 1:171>1
GUBBEKULLA 1:183>1
GUBBEKULLA 1:24>1
GUBBEKULLA 1:30>1
GUBBEKULLA 1:32>1
GUBBEKULLA 1:78>1
GUBBEKULLA 1:79>1
GUBBEKULLA 1:80>1
GUBBEKULLA 1:81>1
GULLVIVAN 1>1
GULSIPPAN 1>1
GURKMEJAN 1>1
GURKMEJAN 10>1
GURKMEJAN 11>1
GURKMEJAN 2>1
GURKMEJAN 3>1
GURKMEJAN 4>1
GURKMEJAN 5>1
GURKMEJAN 6>1
GURKMEJAN 7>1
GURKMEJAN 8>1
GURKMEJAN 9>1
GÅRDSKULLA 1>1
GÄDDAN 1>1
GÄDDAN 2>1
GÄDDAN 3>1
GÄDDAN 4>1

GÄDDAN 5>1
GÄDDAN 6>1
GÄLLINGE 1:34>1
GÄLLINGE 1:35>1
GÄLLINGE 1:36>1
GÄLLINGE 1:37>1
GÄLLINGE 1:38>1
GÄLLINGE 1:39>1
GÄLLINGE 1:40>1
GÄLLINGE 1:41>1
GÄLLINGE 1:42>1
GÖSEN 1>1
GÖSEN 2>1
GÖSEN 3>1
GÖSEN 4>1
GÖSEN 5>1
HACKSPETTEN 1>1
HACKSPETTEN 2>1
HACKSPETTEN 3>1
HACKSPETTEN 4>1
HACKSPETTEN 5>1
HACKSPETTEN 6>1
HACKSPETTEN 7>1
HACKSPETTEN 8>1
HACKSPETTEN 9>1
HAGRYD 1:22>1
HAGRYD 1:23>1
HAGRYD 1:24>1
HAGRYD 1:25>1
HAGRYD 1:26>1
HAGRYD 1:27>1
HAGRYD 1:28>1
HAGRYD 1:29>1
HAGRYD 1:30>1
HAGRYD 1:31>1
HAGRYD 1:32>1
HAGRYD 1:33>1
HAGRYD 1:34>1
HAGRYD 1:35>1
HAGRYD 1:36>1
HAGRYD 14:1>1
HAGRYD 4:6>1
HAGRYD 4:8>1
HAGRYD 4:9>1
HAJEN 2>1
HAJEN 3>1
HAJEN 4>1
HAJEN 5>1
HALLONET 1>1
HAMMARGÅRD 1:7>1

HAMMERÖ 15:10>1
HAMMERÖ 15:11>1
HAMMERÖ 15:12>1
HAMMERÖ 15:13>1
HAMMERÖ 15:14>1
HAMMERÖ 15:15>1
HAMMERÖ 15:16>1
HAMMERÖ 15:17>1
HAMMERÖ 15:18>1
HAMMERÖ 15:19>1
HAMMERÖ 15:20>1
HAMMERÖ 15:21>1
HAMMERÖ 15:22>1
HAMMERÖ 15:23>1
HAMMERÖ 15:24>1
HAMMERÖ 15:25>1
HAMMERÖ 15:26>1
HAMMERÖ 15:8>1
HAMMERÖ 15:9>1
HAMMERÖ 19:1>1
HAMMERÖ 19:2>1
HAMMERÖ 19:4>1
HAMMERÖ 19:5>1
HAMMERÖ 4:20>1
HAMMERÖ 4:21>1
HAMMERÖ 4:22>1
HAMMERÖ 4:23>1
HAMMERÖ 4:24>1
HAMMERÖ 9:17>1
HAMMERÖ 9:19>1
HAMMERÖ 9:20>1
HAMMERÖ 9:24>1
HAMNEN 3>1
HAMNEN 5>1
HAMNEN 6>1
HEBERG 1:100>1
HEBERG 1:101>1
HEBERG 1:102>1
HEBERG 1:103>1
HEBERG 1:104>1
HEBERG 1:105>1
HEBERG 1:106>1
HEBERG 1:107>1
HEBERG 1:108>1
HEBERG 1:109>1
HEBERG 1:110>1
HEBERG 1:111>1
HEBERG 1:112>1
HEBERG 1:113>1
HEBERG 1:114>1

HEBERG 1:115>1
HEBERG 1:116>1
HEBERG 1:117>1
HEBERG 1:118>1
HEBERG 1:119>1
HEBERG 1:120>1
HEBERG 1:121>1
HEBERG 1:22>1
HEBERG 1:24>1
HEBERG 1:25>1
HEBERG 1:26>1
HEBERG 1:27>1
HEBERG 1:28>1
HEBERG 1:29>1
HEBERG 1:3>1
HEBERG 1:30>1
HEBERG 1:31>1
HEBERG 1:32>1
HEBERG 1:33>1
HEBERG 1:34>1
HEBERG 1:35>1
HEBERG 1:36>1
HEBERG 1:37>1
HEBERG 1:38>1
HEBERG 1:39>1
HEBERG 1:40>1
HEBERG 1:41>1
HEBERG 1:42>1
HEBERG 1:43>1
HEBERG 1:46>1
HEBERG 1:47>1
HEBERG 1:48>1
HEBERG 1:49>1
HEBERG 1:50>1
HEBERG 1:51>1
HEBERG 1:52>1
HEBERG 1:53>1
HEBERG 1:54>1
HEBERG 1:55>1
HEBERG 1:56>1
HEBERG 1:57>1
HEBERG 1:58>1
HEBERG 1:59>1
HEBERG 1:60>1
HEBERG 1:61>1
HEBERG 1:62>1
HEBERG 1:63>1
HEBERG 1:64>1
HEBERG 1:65>1
HEBERG 1:66>1

HEBERG 1:67>1
HEBERG 1:68>1
HEBERG 1:69>1
HEBERG 1:70>1
HEBERG 1:71>1
HEBERG 1:72>1
HEBERG 1:73>1
HEBERG 1:74>1
HEBERG 1:75>1
HEBERG 1:76>1
HEBERG 1:77>1
HEBERG 1:78>1
HEBERG 1:79>1
HEBERG 1:80>1
HEBERG 1:81>1
HEBERG 1:82>1
HEBERG 1:83>1
HEBERG 1:85>1
HEBERG 1:86>1
HEBERG 1:87>1
HEBERG 1:88>1
HEBERG 1:89>1
HEBERG 1:90>1
HEBERG 1:91>1
HEBERG 1:92>1
HEBERG 1:93>1
HEBERG 1:94>1
HEBERG 1:95>1
HEBERG 1:96>1
HEBERG 1:97>1
HEBERG 1:98>1
HEBERG 1:99>1
HEBERG 2:10>1
HEBERG 2:100>1
HEBERG 2:101>1
HEBERG 2:102>1
HEBERG 2:103>1
HEBERG 2:104>1
HEBERG 2:108>1
HEBERG 2:11>1
HEBERG 2:14>1
HEBERG 2:16>1
HEBERG 2:19>1
HEBERG 2:20>1
HEBERG 2:22>1
HEBERG 2:24>1
HEBERG 2:25>1
HEBERG 2:27>1
HEBERG 2:28>1
HEBERG 2:29>1

HEBERG 2:30>1
HEBERG 2:31>1
HEBERG 2:32>1
HEBERG 2:33>1
HEBERG 2:34>1
HEBERG 2:35>1
HEBERG 2:36>1
HEBERG 2:37>1
HEBERG 2:38>1
HEBERG 2:39>1
HEBERG 2:40>1
HEBERG 2:41>1
HEBERG 2:42>1
HEBERG 2:43>1
HEBERG 2:44>1
HEBERG 2:45>1
HEBERG 2:48>1
HEBERG 2:49>1
HEBERG 2:50>1
HEBERG 2:51>1
HEBERG 2:52>1
HEBERG 2:53>1
HEBERG 2:54>1
HEBERG 2:55>1
HEBERG 2:56>1
HEBERG 2:57>1
HEBERG 2:58>1
HEBERG 2:59>1
HEBERG 2:60>1
HEBERG 2:61>1
HEBERG 2:62>1
HEBERG 2:63>1
HEBERG 2:64>1
HEBERG 2:65>1
HEBERG 2:66>1
HEBERG 2:67>1
HEBERG 2:68>1
HEBERG 2:69>1
HEBERG 2:71>1
HEBERG 2:72>1
HEBERG 2:73>1
HEBERG 2:74>1
HEBERG 2:75>1
HEBERG 2:76>1
HEBERG 2:77>1
HEBERG 2:78>1
HEBERG 2:79>1
HEBERG 2:8>1
HEBERG 2:80>1
HEBERG 2:81>1

HEBERG 2:82>1
HEBERG 2:83>1
HEBERG 2:84>1
HEBERG 2:85>1
HEBERG 2:86>1
HEBERG 2:87>1
HEBERG 2:88>1
HEBERG 2:89>1
HEBERG 2:90>1
HEBERG 2:91>1
HEBERG 2:92>1
HEBERG 2:93>1
HEBERG 2:94>1
HEBERG 2:95>1
HEBERG 2:96>1
HEBERG 2:97>1
HEBERG 2:98>1
HEBERG 2:99>1
HEBERG 3:13>1
HEBERG 3:26>1
HEBERG 3:27>1
HEBERG 3:28>1
HEBERG 3:29>1
HEBERG 3:30>1
HEBERG 3:31>1
HEBERG 3:32>1
HEBERG 3:33>1
HEBERG 3:34>1
HEBERG 3:35>1
HEBERG 3:36>1
HEBERG 3:37>1
HEBERG 3:38>1
HEBERG 3:39>1
HEBERG 3:40>1
HEBERG 3:40>2
HEBERG 3:40>3
HEBERG 3:41>1
HEBERG 3:42>1
HEBERG 3:43>1
HEBERG 3:44>1
HEBERG 3:44>2
HEBERG 3:44>3
HEBERG 3:45>1
HEBERG 3:46>1
HEBERG 3:47>1
HEBERG 3:48>1
HEBERG 3:49>1
HEBERG 3:50>1
HEBERG 3:51>1
HEBERG 3:52>1

HEBERG 3:53>1
HEBERG 3:54>1
HEBERG 3:55>1
HEBERG 3:56>1
HEBERG 3:57>1
HEBERG 3:58>1
HEBERG 3:59>1
HEBERG 3:60>1
HEBERG 3:61>1
HEBERG 3:62>1
HEBERG 3:63>1
HEBERG 3:64>1
HEBERG 3:65>1
HEBERG 4:55>1
HEDE 1:15>1
HEDE 1:19>1
HEDE 1:21>1
HEDE 1:24>1
HEDE 1:25>1
HEDE 1:3>1
HEDE 1:31>1
HEDE 1:32>1
HEDE 1:33>1
HEDE 1:34>1
HEDE 1:35>1
HEDE 1:36>1
HEDE 1:37>1
HEDE 1:38>1
HEDE 1:39>1
HEDE 1:40>1
HEDE 1:41>1
HEDE 1:42>1
HEDE 1:43>1
HEDE 1:44>1
HEDE 1:45>1
HEDE 1:46>1
HEDE 1:47>1
HEDE 1:48>1
HEDE 1:49>1
HEDE 1:50>1
HEDE 1:51>1
HEDE 1:52>1
HEDE 1:55>1
HEDE 1:56>1
HEDE 1:60>1
HEDE 1:61>1
HEDE 1:62>1
HEDE 1:63>1
HEDE 1:65>1
HEDE 1:67>1
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HEDE 1:74>1
HEDE 10:1>1
HEDE 10:2>1
HEDE 2:14>1
HEDE 3:10>1
HEDE 3:100>1
HEDE 3:101>1
HEDE 3:102>1
HEDE 3:103>1
HEDE 3:104>1
HEDE 3:105>1
HEDE 3:106>1
HEDE 3:107>1
HEDE 3:108>1
HEDE 3:109>1
HEDE 3:115>1
HEDE 3:12>1
HEDE 3:12>2
HEDE 3:123>1
HEDE 3:124>1
HEDE 3:125>1
HEDE 3:126>1
HEDE 3:129>1
HEDE 3:130>1
HEDE 3:131>1
HEDE 3:132>1
HEDE 3:133>1
HEDE 3:134>1
HEDE 3:135>1
HEDE 3:136>1
HEDE 3:137>1
HEDE 3:138>1
HEDE 3:139>1
HEDE 3:14>1
HEDE 3:140>1
HEDE 3:141>1
HEDE 3:142>1
HEDE 3:143>1
HEDE 3:144>1
HEDE 3:145>1
HEDE 3:146>1
HEDE 3:147>1
HEDE 3:148>1
HEDE 3:149>1
HEDE 3:15>1
HEDE 3:150>1
HEDE 3:151>1
HEDE 3:152>1
HEDE 3:153>1
HEDE 3:154>1

HEDE 3:155>1
HEDE 3:156>1
HEDE 3:157>1
HEDE 3:158>1
HEDE 3:158>2
HEDE 3:158>3
HEDE 3:16>1
HEDE 3:17>1
HEDE 3:18>1
HEDE 3:20>6
HEDE 3:21>1
HEDE 3:22>1
HEDE 3:23>1
HEDE 3:24>1
HEDE 3:25>1
HEDE 3:26>1
HEDE 3:27>1
HEDE 3:28>1
HEDE 3:29>1
HEDE 3:30>1
HEDE 3:31>1
HEDE 3:32>1
HEDE 3:33>1
HEDE 3:34>1
HEDE 3:35>1
HEDE 3:36>1
HEDE 3:37>1
HEDE 3:38>1
HEDE 3:39>1
HEDE 3:40>1
HEDE 3:41>1
HEDE 3:42>1
HEDE 3:43>1
HEDE 3:44>1
HEDE 3:45>1
HEDE 3:46>1
HEDE 3:47>1
HEDE 3:48>1
HEDE 3:49>1
HEDE 3:50>1
HEDE 3:51>1
HEDE 3:52>1
HEDE 3:53>1
HEDE 3:54>1
HEDE 3:55>1
HEDE 3:56>1
HEDE 3:57>1
HEDE 3:58>1
HEDE 3:59>1
HEDE 3:60>1

HEDE 3:61>1
HEDE 3:62>1
HEDE 3:63>1
HEDE 3:64>1
HEDE 3:65>1
HEDE 3:66>1
HEDE 3:67>1
HEDE 3:68>1
HEDE 3:69>1
HEDE 3:70>1
HEDE 3:71>1
HEDE 3:72>1
HEDE 3:73>1
HEDE 3:74>1
HEDE 3:75>1
HEDE 3:76>1
HEDE 3:77>1
HEDE 3:78>1
HEDE 3:79>1
HEDE 3:8>1
HEDE 3:80>1
HEDE 3:81>1
HEDE 3:82>1
HEDE 3:83>1
HEDE 3:84>1
HEDE 3:85>1
HEDE 3:87>1
HEDE 3:88>1
HEDE 3:89>1
HEDE 3:90>1
HEDE 3:91>1
HEDE 3:92>1
HEDE 3:93>1
HEDE 3:94>1
HEDE 3:95>1
HEDE 3:96>1
HEDE 3:97>1
HEDE 3:98>1
HEDE 3:99>1
HEDE 4:14>1
HEDE 4:16>1
HEDE 4:4>1
HEDE 5:10>1
HEDE 5:100>1
HEDE 5:101>1
HEDE 5:102>1
HEDE 5:103>1
HEDE 5:104>1
HEDE 5:105>1
HEDE 5:106>1

HEDE 5:107>1
HEDE 5:108>1
HEDE 5:109>1
HEDE 5:11>1
HEDE 5:110>1
HEDE 5:111>1
HEDE 5:112>1
HEDE 5:113>1
HEDE 5:114>1
HEDE 5:115>1
HEDE 5:116>1
HEDE 5:117>1
HEDE 5:118>1
HEDE 5:119>1
HEDE 5:12>1
HEDE 5:120>1
HEDE 5:121>1
HEDE 5:122>1
HEDE 5:123>1
HEDE 5:124>1
HEDE 5:125>1
HEDE 5:126>1
HEDE 5:127>1
HEDE 5:128>1
HEDE 5:129>1
HEDE 5:13>1
HEDE 5:130>1
HEDE 5:131>1
HEDE 5:132>1
HEDE 5:133>1
HEDE 5:134>1
HEDE 5:135>1
HEDE 5:136>1
HEDE 5:137>1
HEDE 5:138>1
HEDE 5:139>1
HEDE 5:14>1
HEDE 5:140>1
HEDE 5:141>1
HEDE 5:142>1
HEDE 5:143>1
HEDE 5:144>1
HEDE 5:145>1
HEDE 5:15>1
HEDE 5:16>1
HEDE 5:17>1
HEDE 5:18>1
HEDE 5:19>1
HEDE 5:20>1
HEDE 5:22>1

HEDE 5:23>1
HEDE 5:24>1
HEDE 5:25>1
HEDE 5:26>1
HEDE 5:27>1
HEDE 5:28>1
HEDE 5:29>1
HEDE 5:30>1
HEDE 5:31>1
HEDE 5:32>1
HEDE 5:33>1
HEDE 5:34>1
HEDE 5:35>1
HEDE 5:36>1
HEDE 5:37>1
HEDE 5:38>1
HEDE 5:39>1
HEDE 5:4>1
HEDE 5:40>1
HEDE 5:41>1
HEDE 5:42>1
HEDE 5:43>1
HEDE 5:44>1
HEDE 5:45>1
HEDE 5:46>1
HEDE 5:48>1
HEDE 5:49>1
HEDE 5:5>1
HEDE 5:51>1
HEDE 5:52>1
HEDE 5:53>1
HEDE 5:54>1
HEDE 5:55>1
HEDE 5:56>1
HEDE 5:57>1
HEDE 5:58>1
HEDE 5:59>1
HEDE 5:6>1
HEDE 5:60>1
HEDE 5:61>1
HEDE 5:62>1
HEDE 5:63>1
HEDE 5:64>1
HEDE 5:65>1
HEDE 5:66>1
HEDE 5:67>1
HEDE 5:68>1
HEDE 5:69>1
HEDE 5:70>1
HEDE 5:71>1

HEDE 5:72>1
HEDE 5:73>1
HEDE 5:74>1
HEDE 5:75>1
HEDE 5:76>1
HEDE 5:77>1
HEDE 5:78>1
HEDE 5:79>1
HEDE 5:8>1
HEDE 5:80>1
HEDE 5:81>1
HEDE 5:82>1
HEDE 5:83>1
HEDE 5:84>1
HEDE 5:85>1
HEDE 5:86>1
HEDE 5:87>1
HEDE 5:88>1
HEDE 5:89>1
HEDE 5:9>1
HEDE 5:90>1
HEDE 5:91>1
HEDE 5:92>1
HEDE 5:93>1
HEDE 5:94>1
HEDE 5:95>1
HEDE 5:96>1
HEDE 5:97>1
HEDE 5:98>1
HEDE 5:99>1
HEDE 6:3>1
HEDE 7:2>1
HEDE 7:3>1
HEDE 8:2>1
HEDE 8:3>1
HEDE 8:4>1
HEDE 9:10>1
HEDE 9:11>1
HEDE 9:12>1
HEDE 9:13>1
HEDE 9:14>1
HEDE 9:15>1
HEDE 9:16>1
HEDE 9:17>1
HEDE 9:18>1
HEDE 9:19>1
HEDE 9:20>1
HEDE 9:21>1
HEDE 9:22>1
HEDE 9:23>1

HEDE 9:24>1
HEDE 9:25>1
HEDE 9:28>1
HEDE 9:29>1
HEDE 9:30>1
HEDE 9:4>1
HEDE 9:5>1
HEDE 9:6>1
HEDE 9:7>1
HEDE 9:8>1
HEDE 9:9>1
HEDE S:10>1
HEDE S:8>1
HEDEBO 1>1
HEDEBO 2>1
HEDEBO 3>1
HEDEBO 4>1
HEDEBO 5>1
HEDEBO 6>1
HEDEBO 7>1
HEDEBO 8>1
HJORTRONET 1>1
HJORTRONET 2>1
HJORTRONET 3>1
HJORTRONET 4>1
HJÄLM 12:3>1
HJÄLM 14:10>1
HJÄLM 14:11>1
HJÄLM 14:12>1
HJÄLM 14:14>1
HJÄLM 14:16>1
HJÄLM 14:17>1
HJÄLM 14:18>1
HJÄLM 14:19>1
HJÄLM 14:20>1
HJÄLM 14:21>1
HJÄLM 14:22>1
HJÄLM 14:8>1
HJÄLM 14:9>1
HJÄLM 2:16>1
HJÄLM 2:17>1
HUMMERN 1>1
HUMMERN 2>1
HUMMERN 3>1
HUMMERN 4>1
HUMMERN 5>1
HYVELN 1>1
HÅLAN 1:40>1
HÅLAN 1:41>1
HÅLAN 1:42>1

HÅLAN 1:48>1
HÅLAN 1:49>1
HÅLAN 1:50>1
HÅLAN 1:72>1
HÅLAN 1:88>1
HÅLAN 1:89>1
HÅLAN 1:90>1
HÅLAN 1:91>1
HÅLAN 1:92>1
HÅLAN 1:93>1
HÅLAN 1:94>1
HÅLAN 1:95>1
HÅLAN 1:97>1
HÅLAN 1:98>1
HÅLAN 1:99>1
HÄGERN 1>1
HÄGERN 10>1
HÄGERN 11>1
HÄGERN 12>1
HÄGERN 2>1
HÄGERN 8>1
HÄGERN 9>1
IDEN 2>1
IDOGHETEN 1>1
IDOGHETEN 10>1
IDOGHETEN 11>1
IDOGHETEN 2>1
IDOGHETEN 3>1
IDOGHETEN 4>1
IDOGHETEN 5>1
IDOGHETEN 6>1
IDOGHETEN 7>1
IDOGHETEN 8>1
IDOGHETEN 9>1
INFARTEN 2>1
INGEFÄRAN 10>1
INGEFÄRAN 11>1
INGEFÄRAN 12>1
INGEFÄRAN 13>1
INGEFÄRAN 14>1
INGEFÄRAN 15>1
INGEFÄRAN 16>1
INGEFÄRAN 17>1
INGEFÄRAN 18>1
INGEFÄRAN 19>1
INGEFÄRAN 2>1
INGEFÄRAN 20>1
INGEFÄRAN 21>1
INGEFÄRAN 22>1
INGEFÄRAN 23>1

INGEFÄRAN 24>1
INGEFÄRAN 25>1
INGEFÄRAN 26>1
INGEFÄRAN 27>1
INGEFÄRAN 28>1
INGEFÄRAN 29>1
INGEFÄRAN 3>1
INGEFÄRAN 30>1
INGEFÄRAN 31>1
INGEFÄRAN 32>1
INGEFÄRAN 33>1
INGEFÄRAN 34>1
INGEFÄRAN 35>1
INGEFÄRAN 36>1
INGEFÄRAN 37>1
INGEFÄRAN 38>1
INGEFÄRAN 39>1
INGEFÄRAN 4>1
INGEFÄRAN 40>1
INGEFÄRAN 41>1
INGEFÄRAN 42>1
INGEFÄRAN 43>1
INGEFÄRAN 44>1
INGEFÄRAN 45>1
INGEFÄRAN 46>1
INGEFÄRAN 47>1
INGEFÄRAN 48>1
INGEFÄRAN 49>1
INGEFÄRAN 5>1
INGEFÄRAN 50>1
INGEFÄRAN 51>1
INGEFÄRAN 52>1
INGEFÄRAN 53>1
INGEFÄRAN 54>1
INGEFÄRAN 55>1
INGEFÄRAN 56>1
INGEFÄRAN 57>1
INGEFÄRAN 58>1
INGEFÄRAN 59>1
INGEFÄRAN 6>1
INGEFÄRAN 7>1
INGEFÄRAN 8>1
INGEFÄRAN 9>1
INLAGSBY 1>1
INLAGSBY 2>1
INLAGSBY 3>1
INLAGSGÄRDE 2>1
INLAGSGÄRDE 3>1
INLAGSGÄRDE 4>1
ISERÅS 1:29>1

ISERÅS 1:30>1
ISERÅS 1:36>1
ISERÅS 1:37>1
ISERÅS 1:38>1
ISERÅS 1:39>1
ISERÅS 1:50>1
ISERÅS 1:51>1
ISERÅS 1:52>1
ISERÅS 1:64>1
ISERÅS 1:75>1
ISERÅS 1:78>1
ISERÅS 1:82>1
ISERÅS 1:83>1
ISERÅS 1:84>1
ISERÅS 1:85>1
ISERÅS 1:88>1
ISERÅS 1:89>1
ISERÅS 1:90>1
ISERÅS 1:91>1
ISERÅS 17:1>1
ISERÅS 17:2>1
ISERÅS 18:1>1
ISERÅS 18:2>1
ISERÅS 2:17>1
ISERÅS 2:18>1
ISERÅS 2:19>1
ISERÅS 2:21>1
ISERÅS 2:22>1
ISERÅS 2:23>1
ISERÅS 2:24>1
ISERÅS 2:26>1
ISERÅS 2:27>1
ISERÅS 2:28>1
ISERÅS 2:29>1
ISERÅS 2:38>1
ISERÅS 2:39>1
ISERÅS 2:42>1
ISERÅS 2:49>1
ISERÅS 2:54>1
ISERÅS 2:55>1
ISERÅS 21:1>1
ISERÅS 21:10>1
ISERÅS 21:11>1
ISERÅS 21:12>1
ISERÅS 21:13>1
ISERÅS 21:14>1
ISERÅS 21:15>1
ISERÅS 21:16>1
ISERÅS 21:17>1
ISERÅS 21:18>1

ISERÅS 21:19>1
ISERÅS 21:2>1
ISERÅS 21:20>1
ISERÅS 21:21>1
ISERÅS 21:22>1
ISERÅS 21:23>1
ISERÅS 21:24>1
ISERÅS 21:25>1
ISERÅS 21:26>1
ISERÅS 21:27>1
ISERÅS 21:28>1
ISERÅS 21:29>1
ISERÅS 21:3>1
ISERÅS 21:30>1
ISERÅS 21:31>1
ISERÅS 21:32>1
ISERÅS 21:4>1
ISERÅS 21:5>1
ISERÅS 21:6>1
ISERÅS 21:7>1
ISERÅS 21:8>1
ISERÅS 21:9>1
ISERÅS 22:1>1
ISERÅS 3:116>1
ISERÅS 3:117>1
ISERÅS 3:119>1
ISERÅS 3:122>1
ISERÅS 3:127>1
ISERÅS 3:128>1
ISERÅS 3:130>1
ISERÅS 3:134>1
ISERÅS 3:137>1
ISERÅS 3:142>1
ISERÅS 3:143>1
ISERÅS 3:144>1
ISERÅS 3:145>1
ISERÅS 3:147>1
ISERÅS 3:148>1
ISERÅS 3:150>1
ISERÅS 3:151>1
ISERÅS 3:152>1
ISERÅS 3:153>1
ISERÅS 3:156>1
ISERÅS 3:16>1
ISERÅS 3:160>1
ISERÅS 3:162>1
ISERÅS 3:20>1
ISERÅS 3:22>1
ISERÅS 3:24>1
ISERÅS 3:25>1

ISERÅS 3:26>1
ISERÅS 3:32>1
ISERÅS 3:35>1
ISERÅS 3:37>1
ISERÅS 3:38>1
ISERÅS 3:39>1
ISERÅS 3:43>1
ISERÅS 3:44>1
ISERÅS 3:46>1
ISERÅS 3:5>1
ISERÅS 3:50>1
ISERÅS 3:51>1
ISERÅS 3:52>1
ISERÅS 3:53>1
ISERÅS 3:54>1
ISERÅS 3:57>1
ISERÅS 3:59>1
ISERÅS 3:6>1
ISERÅS 3:60>1
ISERÅS 3:68>1
ISERÅS 3:69>1
ISERÅS 3:79>1
ISERÅS 3:80>1
ISERÅS 3:85>1
ISERÅS 4:10>1
ISERÅS 4:100>1
ISERÅS 4:101>1
ISERÅS 4:103>1
ISERÅS 4:104>1
ISERÅS 4:105>1
ISERÅS 4:106>1
ISERÅS 4:107>1
ISERÅS 4:109>1
ISERÅS 4:110>1
ISERÅS 4:111>1
ISERÅS 4:13>1
ISERÅS 4:14>1
ISERÅS 4:16>1
ISERÅS 4:17>1
ISERÅS 4:18>1
ISERÅS 4:20>1
ISERÅS 4:23>1
ISERÅS 4:24>1
ISERÅS 4:25>1
ISERÅS 4:27>1
ISERÅS 4:28>1
ISERÅS 4:29>1
ISERÅS 4:30>1
ISERÅS 4:31>1
ISERÅS 4:32>1

ISERÅS 4:33>1
ISERÅS 4:34>1
ISERÅS 4:35>1
ISERÅS 4:38>1
ISERÅS 4:39>1
ISERÅS 4:40>1
ISERÅS 4:41>1
ISERÅS 4:42>1
ISERÅS 4:43>1
ISERÅS 4:45>1
ISERÅS 4:46>1
ISERÅS 4:48>1
ISERÅS 4:51>1
ISERÅS 4:55>1
ISERÅS 4:58>1
ISERÅS 4:60>1
ISERÅS 4:61>1
ISERÅS 4:63>1
ISERÅS 4:64>1
ISERÅS 4:65>1
ISERÅS 4:67>1
ISERÅS 4:68>1
ISERÅS 4:69>1
ISERÅS 4:7>1
ISERÅS 4:71>1
ISERÅS 4:72>1
ISERÅS 4:73>1
ISERÅS 4:78>1
ISERÅS 4:81>1
ISERÅS 4:82>1
ISERÅS 4:85>1
ISERÅS 4:88>1
ISERÅS 4:89>1
ISERÅS 4:9>1
ISERÅS 4:90>1
ISERÅS 4:91>1
ISERÅS 4:92>1
ISERÅS 4:93>1
ISERÅS 4:94>1
ISERÅS 4:95>1
ISERÅS 4:96>1
ISERÅS 4:97>1
ISERÅS 5:27>1
ISERÅS 5:51>1
ISERÅS 5:52>1
ISERÅS 5:53>1
ISERÅS 5:54>1
ISERÅS 5:55>1
ISERÅS 5:56>1
ISERÅS 5:57>1

ISERÅS 5:58>1
ISERÅS 5:59>1
ISERÅS 5:60>1
ISERÅS 5:61>1
ISERÅS 5:62>1
ISERÅS 5:63>1
ISERÅS 5:64>1
ISERÅS 5:65>1
ISERÅS 5:66>1
ISERÅS 5:67>1
ISERÅS 5:68>1
ISERÅS 5:69>1
ISERÅS 5:70>1
ISERÅS 5:71>1
ISERÅS 5:72>1
ISERÅS 5:76>1
ISERÅS 5:77>1
ISERÅS 5:78>1
ISERÅS 5:79>1
ISERÅS 5:81>1
ISERÅS 5:84>1
ISERÅS 5:85>1
ISERÅS 5:86>1
ISERÅS 7:10>1
ISERÅS 7:11>1
ISERÅS 7:12>1
ISERÅS 7:13>1
ISERÅS 7:14>1
ISERÅS 7:15>1
ISERÅS 7:16>1
ISERÅS 7:17>1
ISERÅS 7:18>1
ISERÅS 7:19>1
ISERÅS 7:21>1
ISERÅS 7:3>1
ISERÅS 7:5>1
ISERÅS 7:6>1
ISERÅS 7:7>1
ISERÅS 7:8>1
JORDGUBBEN 1>1
JORDGUBBEN 2>1
JORDGUBBEN 3>1
JORDGUBBEN 4>1
JUNGFRUN 1>1
KANELEN 1>1
KANELEN 2>1
KANTARELLEN 1>1
KANTARELLEN 2>1
KANTARELLEN 3>1
KANTARELLEN 4>1

KANTARELLEN 5>1
KARLAVAGNEN 1>1
KARLAVAGNEN 2>1
KARLAVAGNEN 4>1
KARLAVAGNEN 5>1
KARNEOLEN 1>1
KARNEOLEN 2>1
KARNEOLEN 3>1
KARNEOLEN 4>1
KARNEOLEN 5>1
KILEN 1>1
KILEN 10>1
KILEN 11>1
KILEN 12>1
KILEN 2>1
KILEN 3>1
KILEN 4>1
KILEN 7>1
KILEN 8>1
KILEN 9>1
KOLJAN 2>1
KOLJAN 3>1
KOLJAN 4>1
KOLJAN 5>1
KOLLA 1:19>1
KOLLA 1:22>1
KOLLA 1:23>1
KOLLA 1:24>1
KOLLA 1:25>1
KOLLA 1:28>1
KOLLA 1:29>1
KOLLA 1:30>1
KOLLA 1:31>1
KOLLA 1:32>1
KOLLA 1:33>1
KOLLA 1:34>1
KOLLA 1:35>1
KOLLA 1:36>1
KOLLA 1:37>1
KOLLA 1:38>1
KOLLA 3:10>1
KOLLA 3:34>1
KOLLA 3:38>1
KOLLA 3:39>1
KOLLA 3:4>1
KOLLA 3:65>1
KOLLA 3:65>2
KOLLA 3:66>1
KOLLA 3:66>2
KOLLA 3:67>1

KOLLA 3:68>1
KOLLA 3:69>1
KOLLA 3:69>2
KOLLA 3:70>1
KOLLA 3:71>1
KOLLA 3:72>1
KOLLA 3:73>1
KOLLA 3:74>1
KOLLA 3:75>1
KOLLA 3:76>1
KOLLA 3:77>1
KOLLA 3:78>1
KOLLA 3:79>1
KOLLA 3:80>1
KOLLA 3:81>1
KOLLA 3:82>1
KOLLA 3:83>1
KOLLA 3:84>1
KOLLA 3:85>1
KOLLA 5:100>1
KOLLA 5:101>1
KOLLA 5:102>1
KOLLA 5:103>1
KOLLA 5:104>1
KOLLA 5:105>1
KOLLA 5:106>1
KOLLA 5:107>1
KOLLA 5:108>1
KOLLA 5:109>1
KOLLA 5:11>1
KOLLA 5:110>1
KOLLA 5:111>1
KOLLA 5:112>1
KOLLA 5:113>1
KOLLA 5:114>1
KOLLA 5:115>1
KOLLA 5:116>1
KOLLA 5:117>1
KOLLA 5:118>1
KOLLA 5:119>1
KOLLA 5:120>1
KOLLA 5:121>1
KOLLA 5:122>1
KOLLA 5:123>1
KOLLA 5:124>1
KOLLA 5:125>1
KOLLA 5:126>1
KOLLA 5:127>1
KOLLA 5:128>1
KOLLA 5:129>1

KOLLA 5:13>10
KOLLA 5:13>11
KOLLA 5:13>7
KOLLA 5:130>1
KOLLA 5:131>1
KOLLA 5:132>1
KOLLA 5:133>1
KOLLA 5:134>1
KOLLA 5:135>1
KOLLA 5:136>1
KOLLA 5:137>1
KOLLA 5:140>1
KOLLA 5:141>1
KOLLA 5:142>1
KOLLA 5:143>1
KOLLA 5:144>1
KOLLA 5:145>1
KOLLA 5:146>1
KOLLA 5:147>1
KOLLA 5:148>1
KOLLA 5:149>1
KOLLA 5:150>1
KOLLA 5:150>2
KOLLA 5:150>3
KOLLA 5:16>1
KOLLA 5:17>1
KOLLA 5:18>1
KOLLA 5:19>1
KOLLA 5:20>1
KOLLA 5:21>1
KOLLA 5:25>1
KOLLA 5:26>1
KOLLA 5:27>1
KOLLA 5:28>1
KOLLA 5:29>1
KOLLA 5:30>1
KOLLA 5:31>1
KOLLA 5:32>1
KOLLA 5:33>1
KOLLA 5:34>1
KOLLA 5:35>1
KOLLA 5:36>1
KOLLA 5:37>1
KOLLA 5:38>1
KOLLA 5:39>1
KOLLA 5:40>1
KOLLA 5:41>1
KOLLA 5:42>1
KOLLA 5:43>1
KOLLA 5:44>1

KOLLA 5:45>1
KOLLA 5:46>1
KOLLA 5:47>1
KOLLA 5:48>1
KOLLA 5:49>1
KOLLA 5:50>1
KOLLA 5:51>1
KOLLA 5:52>1
KOLLA 5:53>1
KOLLA 5:54>1
KOLLA 5:55>1
KOLLA 5:56>1
KOLLA 5:57>1
KOLLA 5:58>1
KOLLA 5:59>1
KOLLA 5:60>1
KOLLA 5:61>1
KOLLA 5:62>1
KOLLA 5:63>1
KOLLA 5:64>1
KOLLA 5:65>1
KOLLA 5:66>1
KOLLA 5:67>1
KOLLA 5:68>1
KOLLA 5:69>1
KOLLA 5:7>5
KOLLA 5:7>6
KOLLA 5:7>7
KOLLA 5:7>8
KOLLA 5:70>1
KOLLA 5:71>1
KOLLA 5:72>1
KOLLA 5:73>1
KOLLA 5:74>1
KOLLA 5:75>1
KOLLA 5:76>1
KOLLA 5:77>1
KOLLA 5:78>1
KOLLA 5:79>1
KOLLA 5:80>1
KOLLA 5:81>1
KOLLA 5:82>1
KOLLA 5:83>1
KOLLA 5:84>1
KOLLA 5:85>1
KOLLA 5:86>1
KOLLA 5:87>1
KOLLA 5:88>1
KOLLA 5:89>1
KOLLA 5:90>1

KOLLA 5:91>1
KOLLA 5:92>1
KOLLA 5:93>1
KOLLA 5:94>1
KOLLA 5:95>1
KOLLA 5:96>1
KOLLA 5:97>1
KOLLA 5:98>1
KOLLA 5:99>1
KORALLEN 1>1
KORALLEN 2>1
KORALLEN 3>1
KORALLEN 4>1
KORALLEN 5>1
KORALLEN 6>1
KORIANDERN 1>1
KORIANDERN 10>1
KORIANDERN 11>1
KORIANDERN 2>1
KORIANDERN 3>1
KORIANDERN 4>1
KORIANDERN 5>1
KORIANDERN 6>1
KORIANDERN 7>1
KORIANDERN 8>1
KORIANDERN 9>1
KORPEN 10>1
KORPEN 11>1
KORPEN 8>1
KORPEN 9>1
KRASSEN 1>1
KRASSEN 10>1
KRASSEN 11>1
KRASSEN 2>1
KRASSEN 3>1
KRASSEN 4>1
KRASSEN 5>1
KRASSEN 6>1
KRASSEN 7>1
KRASSEN 8>1
KRASSEN 9>1
KREMLAN 1>1
KREMLAN 2>1
KREMLAN 3>1
KRONAN 5>1
KRUSBÄRET 1>1
KRUSBÄRET 2>1
KRUSBÄRET 3>1
KRUSBÄRET 4>1
KRUSBÄRET 5>1

KRUSBÄRET 6>1
KRUSBÄRET 7>1
KRÅKAN 10>1
KRÅKAN 11>1
KRÅKAN 12>1
KRÅKAN 13>1
KRÅKAN 14>1
KRÅKAN 15>1
KRÅKAN 16>1
KRÅKAN 17>1
KRÅKAN 18>1
KRÅKAN 19>1
KRÅKAN 2>1
KRÅKAN 20>1
KRÅKAN 21>1
KRÅKAN 22>1
KRÅKAN 23>1
KRÅKAN 24>1
KRÅKAN 25>1
KRÅKAN 26>1
KRÅKAN 27>1
KRÅKAN 28>1
KRÅKAN 29>1
KRÅKAN 3>1
KRÅKAN 30>1
KRÅKAN 31>1
KRÅKAN 32>1
KRÅKAN 33>1
KRÅKAN 34>1
KRÅKAN 35>1
KRÅKAN 36>1
KRÅKAN 37>1
KRÅKAN 38>1
KRÅKAN 39>1
KRÅKAN 4>1
KRÅKAN 40>1
KRÅKAN 41>1
KRÅKAN 42>1
KRÅKAN 43>1
KRÅKAN 44>1
KRÅKAN 45>1
KRÅKAN 46>1
KRÅKAN 47>1
KRÅKAN 48>1
KRÅKAN 49>1
KRÅKAN 5>1
KRÅKAN 50>1
KRÅKAN 51>1
KRÅKAN 52>1
KRÅKAN 53>1

KRÅKAN 54>1
KRÅKAN 55>1
KRÅKAN 6>1
KRÅKAN 7>1
KRÅKAN 8>1
KRÅKAN 9>1
KRÅKBÄRET 1>1
KRÅKBÄRET 2>1
KRÅKBÄRET 3>1
KRÅKBÄRET 4>1
KRÅKBÄRET 5>1
KRÅKBÄRET 6>1
KRÅKEKÄRR 1:18>1
KRÅKEKÄRR 1:19>1
KRÅKEKÄRR 1:20>1
KRÅKEKÄRR 1:50>1
KRÅKEKÄRR 1:51>1
KRÅKEKÄRR 1:52>1
KRÅKEKÄRR 1:53>1
KRÅKEKÄRR 1:54>1
KRÅKEKÄRR 1:55>1
KRÅKEKÄRR 1:58>1
KRÅKEKÄRR 1:64>1
KRÅKEKÄRR 1:69>1
KRÅKEKÄRR 1:71>1
KRÅKEKÄRR 1:72>1
KRÅKEKÄRR 1:73>1
KRÅKEKÄRR 1:74>1
KRÅKEKÄRR 1:75>1
KRÅKEKÄRR 1:76>1
KRÅKEKÄRR 1:77>1
KRÅKEKÄRR 1:88>1
KRÅKEKÄRR 1:89>1
KRÅKEKÄRR 1:90>1
KRÄFTAN 1>1
KRÄFTAN 2>1
KRÄFTAN 3>1
KRÄFTAN 4>1
KULLA 1:13>1
KULLA 1:14>1
KULLA 1:15>1
KULLA 1:16>1
KULLA 1:21>1
KULLA 1:22>1
KULLA 1:23>1
KULLA 1:24>1
KULLA 1:27>1
KULLA 1:28>1
KULLA 1:35>1
KULLA 1:36>1

KULLA 1:37>1
KULLA 1:38>1
KULLA 1:39>1
KULLA 1:40>1
KULLA 1:42>1
KULLA 1:43>1
KULLA 1:44>1
KULLA 1:46>1
KULLA 1:47>1
KULLA 1:48>1
KULLA 1:49>1
KULLA 1:50>1
KULLA 1:51>1
KULLA 1:52>1
KULLA 1:53>1
KULLA 1:54>1
KULLA 1:55>1
KULLA 1:56>1
KULLA 1:57>1
KULLA 1:58>1
KULLA 1:59>1
KULLA 1:60>1
KULLA 1:61>1
KULLA 1:62>1
KULLA 1:63>1
KULLA 1:64>1
KULLA 1:65>1
KULLA 1:66>1
KULLA 1:70>1
KUMMINET 1>1
KUMMINET 2>1
KUMMINET 3>1
KUMMINET 4>1
KUMMINET 5>1
KUMMINET 6>1
KUMMINET 7>1
KUNGSBACKA 2:1>1
KUNGSBACKA 2:14>1
KUNGSBACKA 2:24>1
KUNGSBACKA 2:25>1
KUNGSBACKA 2:27>1
KUNGSBACKA 2:29>1
KUNGSBACKA 2:30>1
KUNGSBACKA 2:31>1
KUNGSBACKA 2:32>1
KUNGSBACKA 2:5>1
KUNGSBACKA 2:6>1
KUNGSBACKA 2:8>1
KUNGSBACKA 2:9>2
KUNGSBACKA 3:14>1

KUNGSBACKA 3:16>1
KUNGSBACKA 3:17>1
KUNGSBACKA 3:18>1
KUNGSBACKA 3:19>1
KUNGSBACKA 4:11>1
KUNGSBACKA 4:13>1
KUNGSBACKA 4:14>1
KUNGSBACKA 4:17>1
KUNGSBACKA 4:18>1
KUNGSBACKA 4:19>1
KUNGSBACKA 4:20>1
KUNGSBACKA 4:21>1
KUNGSBACKA 4:22>1
KUNGSBACKA 4:23>1
KUNGSBACKA 4:24>1
KUNGSBACKA 4:25>1
KUNGSBACKA 4:27>1
KUNGSBACKA 4:28>1
KUNGSBACKA 4:30>1
KUNGSBACKA 4:31>1
KUNGSBACKA 4:32>1
KUNGSBACKA 4:33>1
KUNGSBACKA 4:34>1
KUNGSBACKA 4:37>1
KUNGSBACKA 4:39>1
KUNGSBACKA 4:4>1
KUNGSBACKA 4:40>1
KUNGSBACKA 4:41>1
KUNGSBACKA 4:42>1
KUNGSBACKA 4:43>1
KUNGSBACKA 4:44>1
KUNGSBACKA 4:45>1
KUNGSBACKA 4:46>1
KUNGSBACKA 4:47>1
KUNGSBACKA 4:48>1
KUNGSBACKA 4:49>1
KUNGSBACKA 4:52>1
KUNGSBACKA 4:53>1
KUNGSBACKA 4:54>1
KUNGSBACKA 4:55>1
KUNGSBACKA 4:56>1
KUNGSBACKA 4:57>1
KUNGSBACKA 4:58>1
KUNGSBACKA 4:59>1
KUNGSBACKA 4:62>1
KUNGSBACKA 4:64>1
KUNGSBACKA 4:66>1
KUNGSBACKA 4:67>1
KUNGSBACKA 4:68>1
KUNGSBACKA 4:69>1

Del av fastighet

KUNGSBACKA 4:70>1
KUNGSBACKA 4:71>1
KUNGSBACKA 6:10>1
KUNGSBACKA 6:11>1
KUNGSBACKA 6:12>1
KUNGSBACKA 6:13>1
KUNGSBACKA 6:14>1
KUNGSBACKA 6:15>1
KUNGSBACKA 6:16>1
KUNGSBACKA 6:17>1
KUNGSBACKA 6:19>1
KUNGSBACKA 6:2>1
KUNGSBACKA 6:20>1
KUNGSBACKA 6:21>1
KUNGSBACKA 6:22>1
KUNGSBACKA 6:23>1
KUNGSBACKA 6:24>1
KUNGSBACKA 6:26>1
KUNGSBACKA 6:27>2
KUNGSBACKA 6:28>1
KUNGSBACKA 6:29>1
KUNGSBACKA 6:3>1
KUNGSBACKA 6:30>1
KUNGSBACKA 6:31>1
KUNGSBACKA 6:32>1
KUNGSBACKA 6:33>1
KUNGSBACKA 6:34>1
KUNGSBACKA 6:35>1
KUNGSBACKA 6:37>1
KUNGSBACKA 6:38>1
KUNGSBACKA 6:43>1
KUNGSBACKA 6:49>1
KUNGSBACKA 6:5>1
KUNGSBACKA 6:50>1
KUNGSBACKA 6:52>1
KUNGSBACKA 6:54>1
KUNGSBACKA 6:58>1
KUNGSBACKA 6:61>1
KUNGSBACKA 6:62>1
KUNGSBACKA 6:63>1
KUNGSBACKA 6:64>1
KUNGSBACKA 6:65>1
KUNGSBACKA 6:66>1
KUNGSBACKA 6:67>1
KUNGSBACKA 6:68>1
KUNGSBACKA 6:69>1
KUNGSBACKA 6:7>1
KUNGSBACKA 6:70>1
KUNGSBACKA 6:71>1
KUNGSBACKA 6:72>1

Del av fastighet

KUNGSBACKA 6:73>1
KUNGSBACKA 6:74>1
KUNGSBACKA 6:75>1
KUNGSBACKA 6:76>1
KUNGSBACKA 6:77>1
KUNGSBACKA 6:78>1
KUNGSBACKA 6:79>1
KUNGSBACKA 6:8>1
KUNGSBACKA 6:80>1
KUNGSBACKA 6:81>1
KUNGSBACKA 6:82>1
KUNGSBACKA 6:83>1
KUNGSBACKA 6:84>1
KUNGSBACKA 6:85>1
KUNGSBACKA 6:86>1
KUNGSBACKA 6:87>1
KUNGSBACKA 6:88>1
KUNGSBACKA 6:89>1
KUNGSBACKA 6:9>1
KUNGSBACKA 6:90>1
KUNGSBACKA 6:91>1
KUNGSBACKA 6:92>1
KUNGSBACKA 6:93>1
KVARTSEN 1>1
KVARTSEN 2>1
KVARTSEN 3>1
KVARTSEN 4>1
KVARTSEN 5>1
KYVIK 1:102>1
KYVIK 1:12>1
KYVIK 1:120>1
KYVIK 1:123>1
KYVIK 1:128>1
KYVIK 1:129>1
KYVIK 1:130>1
KYVIK 1:131>1
KYVIK 1:141>1
KYVIK 1:142>1
KYVIK 1:156>1
KYVIK 1:161>1
KYVIK 1:166>1
KYVIK 1:167>1
KYVIK 1:168>1
KYVIK 1:169>1
KYVIK 1:170>1
KYVIK 1:171>1
KYVIK 1:172>1
KYVIK 1:173>1
KYVIK 1:175>1
KYVIK 1:177>1

KYVIK 1:178>1
KYVIK 1:179>1
KYVIK 1:180>1
KYVIK 1:181>1
KYVIK 1:182>1
KYVIK 1:183>1
KYVIK 1:184>1
KYVIK 1:185>1
KYVIK 1:187>1
KYVIK 1:188>1
KYVIK 1:199>1
KYVIK 1:200>1
KYVIK 1:31>1
KYVIK 1:46>1
KYVIK 1:48>1
KYVIK 1:71>1
KYVIK 1:74>1
KYVIK 1:83>1
KYVIK 14:1>1
KYVIK 14:2>1
KYVIK 14:3>1
KYVIK 2:101>1
KYVIK 2:102>1
KYVIK 2:103>1
KYVIK 2:104>1
KYVIK 2:105>1
KYVIK 2:106>1
KYVIK 2:107>1
KYVIK 2:108>1
KYVIK 2:109>1
KYVIK 2:110>1
KYVIK 2:112>1
KYVIK 2:113>1
KYVIK 2:114>1
KYVIK 2:115>1
KYVIK 2:116>1
KYVIK 2:117>1
KYVIK 2:118>1
KYVIK 2:119>1
KYVIK 2:120>1
KYVIK 2:121>1
KYVIK 2:122>1
KYVIK 2:123>1
KYVIK 2:124>1
KYVIK 2:125>1
KYVIK 2:126>1
KYVIK 2:127>1
KYVIK 2:128>1
KYVIK 2:29>1
KYVIK 2:50>1

KYVIK 2:58>1
KYVIK 2:71>1
KYVIK 2:75>1
KYVIK 2:81>1
KYVIK 2:96>1
KYVIK 2:96>2
KYVIK 2:99>1
KYVIK 24:1>1
KYVIK 24:2>1
KYVIK 24:3>1
KYVIK 24:4>1
KYVIK 26:10>1
KYVIK 26:11>1
KYVIK 26:12>1
KYVIK 26:13>1
KYVIK 26:14>1
KYVIK 26:15>1
KYVIK 26:16>1
KYVIK 26:17>1
KYVIK 26:18>1
KYVIK 26:19>1
KYVIK 26:20>1
KYVIK 26:22>1
KYVIK 26:23>1
KYVIK 26:24>1
KYVIK 26:25>1
KYVIK 26:26>1
KYVIK 26:27>1
KYVIK 26:28>1
KYVIK 26:29>1
KYVIK 26:30>1
KYVIK 26:31>1
KYVIK 26:32>1
KYVIK 26:33>1
KYVIK 26:34>1
KYVIK 26:35>1
KYVIK 26:36>1
KYVIK 26:37>1
KYVIK 26:38>1
KYVIK 26:39>1
KYVIK 26:40>1
KYVIK 26:41>1
KYVIK 26:42>1
KYVIK 26:43>1
KYVIK 26:44>1
KYVIK 26:45>1
KYVIK 26:46>1
KYVIK 26:47>1
KYVIK 26:48>1
KYVIK 26:49>1

KYVIK 26:50>1
KYVIK 26:51>1
KYVIK 26:52>1
KYVIK 26:53>1
KYVIK 26:54>1
KYVIK 26:55>1
KYVIK 26:56>1
KYVIK 26:57>1
KYVIK 26:58>1
KYVIK 26:59>1
KYVIK 26:6>1
KYVIK 26:60>1
KYVIK 26:61>1
KYVIK 26:62>1
KYVIK 26:63>1
KYVIK 26:7>1
KYVIK 26:8>1
KYVIK 26:9>1
KYVIK 3:100>1
KYVIK 3:105>1
KYVIK 3:111>1
KYVIK 3:112>1
KYVIK 3:113>1
KYVIK 3:117>1
KYVIK 3:118>1
KYVIK 3:119>1
KYVIK 3:124>1
KYVIK 3:125>1
KYVIK 3:13>1
KYVIK 3:142>1
KYVIK 3:143>1
KYVIK 3:144>1
KYVIK 3:145>1
KYVIK 3:146>1
KYVIK 3:148>1
KYVIK 3:154>1
KYVIK 3:155>1
KYVIK 3:156>1
KYVIK 3:157>1
KYVIK 3:158>1
KYVIK 3:159>1
KYVIK 3:160>1
KYVIK 3:161>1
KYVIK 3:162>1
KYVIK 3:164>1
KYVIK 3:165>1
KYVIK 3:168>1
KYVIK 3:179>1
KYVIK 3:19>1
KYVIK 3:196>1

KYVIK 3:198>1
KYVIK 3:201>1
KYVIK 3:202>1
KYVIK 3:205>1
KYVIK 3:206>1
KYVIK 3:207>1
KYVIK 3:208>1
KYVIK 3:209>1
KYVIK 3:210>1
KYVIK 3:211>1
KYVIK 3:213>1
KYVIK 3:216>1
KYVIK 3:225>1
KYVIK 3:226>1
KYVIK 3:227>1
KYVIK 3:230>1
KYVIK 3:236>1
KYVIK 3:237>1
KYVIK 3:24>1
KYVIK 3:34>1
KYVIK 3:80>1
KYVIK 3:81>1
KYVIK 3:89>1
KYVIK 4:101>1
KYVIK 4:102>1
KYVIK 4:103>1
KYVIK 4:109>1
KYVIK 4:110>1
KYVIK 4:112>1
KYVIK 4:113>1
KYVIK 4:114>1
KYVIK 4:115>1
KYVIK 4:116>1
KYVIK 4:118>1
KYVIK 4:119>1
KYVIK 4:120>1
KYVIK 4:122>1
KYVIK 4:123>1
KYVIK 4:124>1
KYVIK 4:125>1
KYVIK 4:126>1
KYVIK 4:129>1
KYVIK 4:133>1
KYVIK 4:138>1
KYVIK 4:140>1
KYVIK 4:145>1
KYVIK 4:146>1
KYVIK 4:15>1
KYVIK 4:154>1
KYVIK 4:157>1

KYVIK 4:159>1
KYVIK 4:160>1
KYVIK 4:164>1
KYVIK 4:165>1
KYVIK 4:166>1
KYVIK 4:167>1
KYVIK 4:17>1
KYVIK 4:171>1
KYVIK 4:177>1
KYVIK 4:178>1
KYVIK 4:179>1
KYVIK 4:180>1
KYVIK 4:181>1
KYVIK 4:182>1
KYVIK 4:183>1
KYVIK 4:184>1
KYVIK 4:185>1
KYVIK 4:186>1
KYVIK 4:187>1
KYVIK 4:188>1
KYVIK 4:189>1
KYVIK 4:190>1
KYVIK 4:193>1
KYVIK 4:194>1
KYVIK 4:195>1
KYVIK 4:196>1
KYVIK 4:200>1
KYVIK 4:201>1
KYVIK 4:203>1
KYVIK 4:204>1
KYVIK 4:205>1
KYVIK 4:206>1
KYVIK 4:207>1
KYVIK 4:208>1
KYVIK 4:209>1
KYVIK 4:210>1
KYVIK 4:211>1
KYVIK 4:212>1
KYVIK 4:213>1
KYVIK 4:215>1
KYVIK 4:217>1
KYVIK 4:218>1
KYVIK 4:219>1
KYVIK 4:220>1
KYVIK 4:221>1
KYVIK 4:222>1
KYVIK 4:223>1
KYVIK 4:225>1
KYVIK 4:227>1
KYVIK 4:228>1

KYVIK 4:229>1
KYVIK 4:230>1
KYVIK 4:231>1
KYVIK 4:232>1
KYVIK 4:233>1
KYVIK 4:234>1
KYVIK 4:235>1
KYVIK 4:236>1
KYVIK 4:237>1
KYVIK 4:238>1
KYVIK 4:239>1
KYVIK 4:240>1
KYVIK 4:241>1
KYVIK 4:242>1
KYVIK 4:244>1
KYVIK 4:245>1
KYVIK 4:246>1
KYVIK 4:248>1
KYVIK 4:249>1
KYVIK 4:252>1
KYVIK 4:257>1
KYVIK 4:259>1
KYVIK 4:33>1
KYVIK 4:39>1
KYVIK 4:47>1
KYVIK 4:50>1
KYVIK 4:51>1
KYVIK 4:53>1
KYVIK 4:57>1
KYVIK 4:58>1
KYVIK 4:59>1
KYVIK 4:61>1
KYVIK 4:63>1
KYVIK 4:65>1
KYVIK 4:68>1
KYVIK 4:72>1
KYVIK 4:75>1
KYVIK 4:76>1
KYVIK 4:78>1
KYVIK 4:79>1
KYVIK 4:80>1
KYVIK 4:82>1
KYVIK 4:83>1
KYVIK 4:83>2
KYVIK 4:84>1
KYVIK 4:85>1
KYVIK 4:87>1
KYVIK 4:88>1
KYVIK 4:89>1
KYVIK 4:90>1

KYVIK 4:91>1
KYVIK 4:92>1
KYVIK 4:93>1
KYVIK 4:94>1
KYVIK 4:95>1
KYVIK 4:96>1
KYVIK 4:97>1
KYVIK 4:98>1
KYVIK 4:99>1
KYVIK 5:105>1
KYVIK 5:113>1
KYVIK 5:116>1
KYVIK 5:127>1
KYVIK 5:139>1
KYVIK 5:140>1
KYVIK 5:141>1
KYVIK 5:149>1
KYVIK 5:160>1
KYVIK 5:228>1
KYVIK 5:23>1
KYVIK 5:246>1
KYVIK 5:249>1
KYVIK 5:255>1
KYVIK 5:256>1
KYVIK 5:257>1
KYVIK 5:263>1
KYVIK 5:264>1
KYVIK 5:266>1
KYVIK 5:267>1
KYVIK 5:27>1
KYVIK 5:271>1
KYVIK 5:276>1
KYVIK 5:278>1
KYVIK 5:292>1
KYVIK 5:293>1
KYVIK 5:301>1
KYVIK 5:302>1
KYVIK 5:303>1
KYVIK 5:304>1
KYVIK 5:305>1
KYVIK 5:306>1
KYVIK 5:307>1
KYVIK 5:308>1
KYVIK 5:309>1
KYVIK 5:310>1
KYVIK 5:311>1
KYVIK 5:312>1
KYVIK 5:313>1
KYVIK 5:314>1
KYVIK 5:315>1

KYVIK 5:316>1
KYVIK 5:317>1
KYVIK 5:318>1
KYVIK 5:319>1
KYVIK 5:324>1
KYVIK 5:325>1
KYVIK 5:326>1
KYVIK 5:327>1
KYVIK 5:328>1
KYVIK 5:329>1
KYVIK 5:330>1
KYVIK 5:331>1
KYVIK 5:332>1
KYVIK 5:334>1
KYVIK 5:336>1
KYVIK 5:337>1
KYVIK 5:339>1
KYVIK 5:340>1
KYVIK 5:341>1
KYVIK 5:342>1
KYVIK 5:345>1
KYVIK 5:347>1
KYVIK 5:348>1
KYVIK 5:349>1
KYVIK 5:35>1
KYVIK 5:36>1
KYVIK 5:370>1
KYVIK 5:377>1
KYVIK 5:378>1
KYVIK 5:382>1
KYVIK 5:385>1
KYVIK 5:391>1
KYVIK 5:44>1
KYVIK 5:49>1
KYVIK 5:50>1
KYVIK 5:51>1
KYVIK 5:52>1
KYVIK 5:54>1
KYVIK 5:56>1
KYVIK 5:93>1
KYVIK S:54>1
KÖPSTADEN 3:18>1
KÖPSTADEN 3:78>1
KÖPSTADEN 3:9>1
KÖPSTADEN 8:10>1
KÖPSTADEN 8:11>1
KÖPSTADEN 8:12>1
KÖPSTADEN 8:13>1
KÖPSTADEN 8:14>1
KÖPSTADEN 8:15>1

KÖPSTADEN 8:16>1
KÖPSTADEN 8:17>1
KÖPSTADEN 8:18>1
KÖPSTADEN 8:19>1
KÖPSTADEN 8:2>1
KÖPSTADEN 8:20>1
KÖPSTADEN 8:21>1
KÖPSTADEN 8:22>1
KÖPSTADEN 8:23>1
KÖPSTADEN 8:24>1
KÖPSTADEN 8:25>1
KÖPSTADEN 8:26>1
KÖPSTADEN 8:27>1
KÖPSTADEN 8:28>1
KÖPSTADEN 8:29>1
KÖPSTADEN 8:3>5
KÖPSTADEN 8:30>1
KÖPSTADEN 8:31>1
KÖPSTADEN 8:32>1
KÖPSTADEN 8:33>1
KÖPSTADEN 8:34>1
KÖPSTADEN 8:35>1
KÖPSTADEN 8:36>1
KÖPSTADEN 8:37>1
KÖPSTADEN 8:38>1
KÖPSTADEN 8:39>1
KÖPSTADEN 8:4>1
KÖPSTADEN 8:40>1
KÖPSTADEN 8:41>1
KÖPSTADEN 8:42>1
KÖPSTADEN 8:43>1
KÖPSTADEN 8:44>1
KÖPSTADEN 8:45>1
KÖPSTADEN 8:46>1
KÖPSTADEN 8:47>1
KÖPSTADEN 8:48>1
KÖPSTADEN 8:49>1
KÖPSTADEN 8:5>1
KÖPSTADEN 8:50>1
KÖPSTADEN 8:51>1
KÖPSTADEN 8:52>1
KÖPSTADEN 8:53>1
KÖPSTADEN 8:54>1
KÖPSTADEN 8:55>1
KÖPSTADEN 8:56>1
KÖPSTADEN 8:57>1
KÖPSTADEN 8:58>1
KÖPSTADEN 8:59>1
KÖPSTADEN 8:6>1
KÖPSTADEN 8:60>1

KÖPSTADEN 8:61>1
KÖPSTADEN 8:62>1
KÖPSTADEN 8:63>1
KÖPSTADEN 8:64>1
KÖPSTADEN 8:65>1
KÖPSTADEN 8:66>1
KÖPSTADEN 8:67>1
KÖPSTADEN 8:68>1
KÖPSTADEN 8:69>1
KÖPSTADEN 8:7>1
KÖPSTADEN 8:70>1
KÖPSTADEN 8:8>1
KÖPSTADEN 8:9>1
KÖRSBÄRET 1>1
KÖRSBÄRET 2>1
KÖRSBÄRET 3>1
KÖRSBÄRET 4>1
KÖRSBÄRET 5>1
KÖRSBÄRET 6>1
KÖRSBÄRET 7>1
KÖRVELN 1>1
KÖRVELN 2>1
KÖRVELN 3>1
KÖRVELN 4>1
KÖRVELN 5>1
KÖRVELN 6>1
KÖRVELN 7>1
KÖRVELN 8>1
KÖRVELN 9>1
LAGERBÄRET 10>1
LAGERBÄRET 11>1
LAGERBÄRET 12>1
LAGERBÄRET 13>1
LAGERBÄRET 2>1
LAGERBÄRET 3>1
LAGERBÄRET 4>1
LAGERBÄRET 5>1
LAGERBÄRET 7>1
LAGERBÄRET 8>1
LAGERBÄRET 9>1
LANTMÄSTAREN 1>1
LANTMÄSTAREN 2>1
LAXEN 10>1
LAXEN 11>1
LAXEN 12>1
LAXEN 13>1
LAXEN 14>1
LAXEN 15>1
LAXEN 16>1
LAXEN 17>1

LAXEN 18>1
LAXEN 19>1
LAXEN 20>1
LAXEN 22>1
LAXEN 29>1
LAXEN 30>1
LAXEN 31>1
LAXEN 32>1
LAXEN 33>1
LAXEN 35>1
LAXEN 36>1
LAXEN 6>1
LAXEN 7>1
LEDET 2:44>1
LEDET 2:45>1
LEDET 2:46>1
LEDET 2:49>1
LEDET 2:50>1
LEDET 2:51>1
LEDET 2:52>1
LEDET 2:53>1
LEDET 2:54>1
LEDET 2:55>1
LEDET 2:56>1
LEDET 2:57>1
LEDET 2:59>1
LEDET 2:61>1
LEDET 3:39>1
LEDET 3:40>1
LEDET 3:42>1
LEDET 3:43>1
LEDET 3:44>1
LEDET 3:45>1
LEDET 3:46>1
LEDET 3:47>1
LEDET 3:48>1
LEDET 3:49>1
LEDET 3:50>1
LEDET 3:51>1
LEJONET 1>1
LERBERG 1:23>1
LERBERG 1:24>1
LERBERG 1:26>1
LERBERG 1:27>1
LERBERG 1:29>1
LERBERG 1:30>1
LERBERG 1:31>1
LERBERG 1:32>1
LERBERG 1:33>1
LERBERG 1:34>1

LERBERG 1:35>1
LERBERG 1:36>1
LERBERG 1:43>1
LERBERG 1:44>1
LERBERG 1:45>1
LERBERG 1:46>1
LERBERG 1:47>1
LERBERG 1:9>1
LERBERG 10:2>1
LERBERG 10:4>1
LERBERG 10:5>1
LERBERG 10:6>1
LERBERG 12:1>1
LERBERG 14:10>1
LERBERG 14:100>1
LERBERG 14:101>1
LERBERG 14:102>1
LERBERG 14:103>1
LERBERG 14:104>1
LERBERG 14:105>1
LERBERG 14:106>1
LERBERG 14:107>1
LERBERG 14:108>1
LERBERG 14:109>1
LERBERG 14:11>1
LERBERG 14:110>1
LERBERG 14:111>1
LERBERG 14:112>1
LERBERG 14:113>1
LERBERG 14:114>1
LERBERG 14:115>1
LERBERG 14:116>1
LERBERG 14:117>1
LERBERG 14:118>1
LERBERG 14:119>1
LERBERG 14:12>1
LERBERG 14:120>1
LERBERG 14:121>1
LERBERG 14:122>1
LERBERG 14:123>1
LERBERG 14:124>1
LERBERG 14:125>1
LERBERG 14:126>1
LERBERG 14:127>1
LERBERG 14:128>1
LERBERG 14:129>1
LERBERG 14:13>1
LERBERG 14:130>1
LERBERG 14:131>1
LERBERG 14:132>1

LERBERG 14:133>1
LERBERG 14:134>1
LERBERG 14:135>1
LERBERG 14:136>1
LERBERG 14:137>1
LERBERG 14:138>1
LERBERG 14:139>1
LERBERG 14:14>1
LERBERG 14:140>1
LERBERG 14:141>1
LERBERG 14:142>1
LERBERG 14:15>1
LERBERG 14:16>1
LERBERG 14:17>1
LERBERG 14:18>1
LERBERG 14:19>1
LERBERG 14:20>1
LERBERG 14:21>1
LERBERG 14:22>1
LERBERG 14:23>1
LERBERG 14:24>1
LERBERG 14:25>1
LERBERG 14:26>1
LERBERG 14:27>1
LERBERG 14:28>1
LERBERG 14:29>1
LERBERG 14:30>1
LERBERG 14:31>1
LERBERG 14:32>1
LERBERG 14:33>1
LERBERG 14:34>1
LERBERG 14:35>1
LERBERG 14:36>1
LERBERG 14:37>1
LERBERG 14:38>1
LERBERG 14:39>1
LERBERG 14:4>1
LERBERG 14:40>1
LERBERG 14:41>1
LERBERG 14:42>1
LERBERG 14:43>1
LERBERG 14:44>1
LERBERG 14:45>1
LERBERG 14:46>1
LERBERG 14:47>1
LERBERG 14:48>1
LERBERG 14:49>1
LERBERG 14:50>1
LERBERG 14:51>1
LERBERG 14:52>1

LERBERG 14:53>1
LERBERG 14:54>1
LERBERG 14:55>1
LERBERG 14:56>1
LERBERG 14:57>1
LERBERG 14:58>1
LERBERG 14:59>1
LERBERG 14:6>1
LERBERG 14:60>1
LERBERG 14:61>1
LERBERG 14:62>1
LERBERG 14:63>1
LERBERG 14:64>1
LERBERG 14:65>1
LERBERG 14:66>1
LERBERG 14:67>1
LERBERG 14:68>1
LERBERG 14:69>1
LERBERG 14:70>1
LERBERG 14:71>1
LERBERG 14:72>1
LERBERG 14:73>1
LERBERG 14:74>1
LERBERG 14:75>1
LERBERG 14:76>1
LERBERG 14:77>1
LERBERG 14:78>1
LERBERG 14:79>1
LERBERG 14:8>1
LERBERG 14:80>1
LERBERG 14:81>1
LERBERG 14:82>1
LERBERG 14:83>1
LERBERG 14:84>1
LERBERG 14:85>1
LERBERG 14:86>1
LERBERG 14:87>1
LERBERG 14:88>1
LERBERG 14:89>1
LERBERG 14:9>1
LERBERG 14:90>1
LERBERG 14:91>1
LERBERG 14:92>1
LERBERG 14:93>1
LERBERG 14:94>1
LERBERG 14:95>1
LERBERG 14:96>1
LERBERG 14:97>1
LERBERG 14:98>1
LERBERG 14:99>1

LERBERG 16:10>1
LERBERG 16:11>1
LERBERG 16:12>1
LERBERG 16:13>1
LERBERG 16:14>1
LERBERG 16:15>1
LERBERG 16:16>1
LERBERG 16:17>1
LERBERG 16:18>1
LERBERG 16:19>1
LERBERG 16:20>1
LERBERG 16:21>1
LERBERG 16:23>1
LERBERG 16:24>1
LERBERG 16:25>1
LERBERG 16:26>1
LERBERG 16:27>1
LERBERG 16:28>1
LERBERG 16:29>1
LERBERG 16:30>1
LERBERG 16:31>1
LERBERG 16:32>1
LERBERG 16:33>1
LERBERG 16:34>1
LERBERG 16:35>1
LERBERG 16:36>1
LERBERG 16:37>1
LERBERG 16:7>1
LERBERG 16:7>2
LERBERG 16:8>1
LERBERG 16:9>1
LERBERG 2:13>1
LERBERG 2:19>1
LERBERG 2:20>1
LERBERG 2:21>1
LERBERG 2:22>1
LERBERG 2:23>1
LERBERG 2:24>1
LERBERG 2:25>1
LERBERG 2:26>1
LERBERG 2:27>1
LERBERG 2:28>1
LERBERG 2:29>1
LERBERG 2:30>1
LERBERG 2:31>1
LERBERG 2:32>1
LERBERG 2:33>1
LERBERG 2:34>1
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NEJLIKAN 5>1
NEJLIKAN 6>1
NEJLIKAN 7>1
NEJLIKAN 8>1
NEPTUN 2>1
NEPTUN 5>1
NEPTUN 7>1
NEPTUN 8>1
NORTORP 4:10>1
NORTORP 4:13>1
NORTORP 4:18>1

NORTORP 4:19>1
NORTORP 4:20>1
NORTORP 4:21>1
NORTORP 4:24>1
NORTORP 4:25>1
NORTORP 4:26>1
NORTORP 4:27>1
NORTORP 4:28>1
NORTORP 4:29>1
NORTORP 4:30>1
NORTORP 4:31>1
NORTORP 4:32>1
NORTORP 4:35>1
NORTORP 4:36>1
NORTORP 4:37>1
NORTORP 4:38>1
NORTORP 4:39>1
NORTORP 4:40>1
NORTORP 4:41>1
NORTORP 4:42>1
NORTORP 4:43>1
NORTORP 4:44>1
NORTORP 4:45>1
NORTORP 4:46>1
NORTORP 4:54>1
NORTORP 4:55>1
NORTORP 4:57>1
NORTORP 4:58>1
NORTORP 4:60>1
NORTORP 4:9>1
NÄKTERGALEN 1>1
NÄKTERGALEN 10>1
NÄKTERGALEN 2>1
NÄKTERGALEN 3>1
NÄKTERGALEN 4>1
NÄKTERGALEN 5>1
NÄKTERGALEN 6>1
NÄKTERGALEN 7>1
NÄKTERGALEN 8>1
NÄKTERGALEN 9>1
NÖTEGÅNG 1:100>1
NÖTEGÅNG 1:101>1
NÖTEGÅNG 1:103>1
NÖTEGÅNG 1:106>1
NÖTEGÅNG 1:107>1
NÖTEGÅNG 1:108>1
NÖTEGÅNG 1:111>1
NÖTEGÅNG 1:113>1
NÖTEGÅNG 1:114>1
NÖTEGÅNG 1:115>1

Del av fastighet

NÖTEGÅNG 1:116>1
NÖTEGÅNG 1:117>1
NÖTEGÅNG 1:118>1
NÖTEGÅNG 1:119>1
NÖTEGÅNG 1:121>1
NÖTEGÅNG 1:121>2
NÖTEGÅNG 1:122>1
NÖTEGÅNG 1:123>1
NÖTEGÅNG 1:124>1
NÖTEGÅNG 1:125>1
NÖTEGÅNG 1:126>1
NÖTEGÅNG 1:128>1
NÖTEGÅNG 1:129>1
NÖTEGÅNG 1:130>1
NÖTEGÅNG 1:131>1
NÖTEGÅNG 1:132>1
NÖTEGÅNG 1:133>1
NÖTEGÅNG 1:134>1
NÖTEGÅNG 1:135>1
NÖTEGÅNG 1:136>1
NÖTEGÅNG 1:138>1
NÖTEGÅNG 1:139>1
NÖTEGÅNG 1:140>1
NÖTEGÅNG 1:141>1
NÖTEGÅNG 1:17>1
NÖTEGÅNG 1:45>1
NÖTEGÅNG 1:47>1
NÖTEGÅNG 1:50>1
NÖTEGÅNG 1:51>1
NÖTEGÅNG 1:86>1
NÖTEGÅNG 1:90>1
NÖTEGÅNG 1:92>1
NÖTEGÅNG 1:93>1
NÖTEGÅNG 1:94>1
NÖTEGÅNG 1:95>1
NÖTEGÅNG 1:96>1
NÖTEGÅNG 1:97>1
NÖTEGÅNG 1:98>1
NÖTEGÅNG 1:99>1
NÖTEGÅNG 2:116>1
NÖTEGÅNG 2:120>1
NÖTEGÅNG 2:136>1
NÖTEGÅNG 2:142>1
NÖTEGÅNG 2:156>1
NÖTEGÅNG 2:157>1
NÖTEGÅNG 2:158>1
NÖTEGÅNG 2:160>1
NÖTEGÅNG 2:164>1
NÖTEGÅNG 2:173>1
NÖTEGÅNG 2:174>1

Del av fastighet

NÖTEGÅNG 2:213>1
NÖTEGÅNG 2:25>1
NÖTEGÅNG 2:85>1
NÖTEGÅNG S:24>1
ODONET 1>1
ODONET 2>1
ODONET 3>1
ODONET 4>1
ODONET 5>1
OLIVEN 10>1
OLIVEN 11>1
OLIVEN 12>1
OLIVEN 13>1
OLIVEN 2>1
OLIVEN 3>1
OLIVEN 4>1
OLIVEN 5>1
OLIVEN 6>1
OLIVEN 7>1
OLIVEN 8>1
OLIVEN 9>1
ONSALA 1:11>1
ONSALA 2:1>1
ONSALA KLOCKARGÅRD 1:13>1
ONSALA KLOCKARGÅRD 1:14>1
ONSALA KLOCKARGÅRD 1:18>1
ONSALA KLOCKARGÅRD 1:20>1
ONSALA KLOCKARGÅRD 2:4>1
ONSALA-BUERÅS 5:56>1
ONSALA-BUERÅS 5:57>1
ONSALA-BUERÅS 5:58>1
ONSALA-BUERÅS 5:69>1
ONSALA-BUERÅS 5:70>1
ONSALA-BUERÅS 5:71>1
ONSALA-BUERÅS 5:72>1
ONSALA-BUERÅS 5:74>1
ONSALA-BUERÅS 5:75>1
ONSALA-BUERÅS 5:76>1
ONSALA-BUERÅS 5:77>1
ONSALA-HAGEN 3:63>1
ONSALA-HAGEN 3:64>1
ONSALA-HAGEN 3:65>1
ONSALA-HAGEN 9:14>1
ONSALA-HAGEN 9:15>1
ONSALA-HAGEN 9:20>1
ONSALA-HAGEN 9:21>1
ONSALA-HAGEN 9:37>1
ONSALA-HAGEN 9:38>1
ONSALA-HAGEN 9:39>1
ONSALA-HAGEN 9:60>1

ONSALA-HAGEN 9:61>1
ONSALA-HAGEN 9:62>1
ONSALA-HAGEN 9:66>1
ONSALA-HAGEN 9:67>1
ONSALA-HAGEN 9:68>1
ONSALA-HAGEN 9:69>1
ONSALA-HAGEN 9:70>1
ONSALA-HAGEN 9:73>1
ONSALA-HAGEN 9:74>1
ONSALA-HAGEN 9:81>1
ONSALA-HAGEN 9:82>1
ONSALA-HAGEN 9:84>1
ONSALA-HAGEN 9:85>1
ONSALA-HAGEN 9:86>1
ONSALA-HAGEN 9:87>1
ONSALA-HAGEN 9:88>1
ONSALA-HAGEN 9:89>1
ONSALA-HAGEN 9:90>1
ONSALA-HALLEN 2:5>1
ONSALA-HALLEN 2:51>1
ONSALA-HALLEN 2:52>1
ONSALA-HALLEN 2:73>1
ONSALA-KULLEN 1:105>1
ONSALA-KULLEN 1:106>1
ONSALA-KULLEN 1:107>1
ONSALA-KULLEN 1:110>1
ONSALA-KULLEN 1:111>1
ONSALA-KULLEN 1:112>1
ONSALA-KULLEN 1:113>1
ONSALA-KULLEN 1:115>1
ONSALA-KULLEN 1:116>1
ONSALA-KULLEN 1:124>1
ONSALA-KULLEN 1:125>1
ONSALA-KULLEN 1:13>1
ONSALA-KULLEN 1:131>1
ONSALA-KULLEN 1:14>1
ONSALA-KULLEN 1:19>1
ONSALA-KULLEN 1:26>1
ONSALA-KULLEN 1:48>1
ONSALA-KULLEN 1:49>1
ONSALA-KULLEN 1:59>1
ONSALA-KULLEN 1:62>1
ONSALA-KULLEN 1:65>1
ONSALA-KULLEN 1:66>1
ONSALA-KULLEN 1:73>1
ONSALA-KULLEN 1:8>1
ONSALA-KULLEN 1:81>1
ONSALA-KULLEN 1:82>1
ONSALA-KULLEN 1:93>1
ONSALA-KULLEN 1:96>1

ONSALA-KULLEN 1:97>1
ONSALA-KULLEN 1:99>1
ONSALA-LUNDEN 1:100>1
ONSALA-LUNDEN 1:101>1
ONSALA-LUNDEN 1:106>1
ONSALA-LUNDEN 1:107>1
ONSALA-LUNDEN 1:108>1
ONSALA-LUNDEN 1:109>1
ONSALA-LUNDEN 1:125>1
ONSALA-LUNDEN 1:126>1
ONSALA-LUNDEN 1:127>1
ONSALA-LUNDEN 1:128>1
ONSALA-LUNDEN 1:129>1
ONSALA-LUNDEN 1:130>1
ONSALA-LUNDEN 1:131>1
ONSALA-LUNDEN 1:132>1
ONSALA-LUNDEN 1:133>1
ONSALA-LUNDEN 1:134>1
ONSALA-LUNDEN 1:135>1
ONSALA-LUNDEN 1:136>1
ONSALA-LUNDEN 1:137>1
ONSALA-LUNDEN 1:98>1
ONSALA-LUNDEN 1:99>1
OPALEN 1>1
OPALEN 2>1
OPALEN 3>1
OPALEN 4>1
ORRED 1:17>2
ORRED 1:18>1
ORRED 1:19>1
ORRED 1:22>1
ORRED 1:23>1
ORRED 1:34>1
ORREN 10>1
ORREN 11>1
ORREN 12>1
ORREN 13>1
ORREN 17>1
ORREN 18>1
ORREN 19>1
ORREN 20>1
ORREN 21>1
ORREN 22>1
ORREN 23>1
ORREN 9>1
OSTRONET 1>1
OSTRONET 2>1
OSTRONET 3>1
OSTRONET 4>1
OSTRONET 5>1

OXEN 1>1
PALSTERNACKAN 1>1
PALSTERNACKAN 2>1
PALSTERNACKAN 3>1
PALSTERNACKAN 4>1
PALSTERNACKAN 5>1
PALSTERNACKAN 6>1
PEPPARROTEN 1>1
PEPPARROTEN 2>1
PEPPARROTEN 3>1
PEPPARROTEN 4>1
PEPPARROTEN 5>1
PEPPARROTEN 6>1
PEPPARROTEN 7>1
PEPPARROTEN 8>1
PEPPARROTEN 9>1
PERSIKAN 2>1
PERSIKAN 3>1
PERSIKAN 4>1
POLSTJÄRNAN 1>1
POLSTJÄRNAN 5>1
POTATISEN 1>1
POTATISEN 2>1
POTATISEN 3>1
POTATISEN 4>1
POTATISEN 5>1
POTATISEN 6>1
POTATISEN 7>1
POTATISEN 8>1
PRÄSTKRAGEN 4>1
PRÄSTKRAGEN 5>1
PRÄSTKRAGEN 6>1
PRÄSTKRAGEN 7>1
PRÄSTKRAGEN 8>1
PRÄSTKRAGEN 9>1
RISKAN 1>1
RISKAN 2>1
RISKAN 3>1
RISKAN 4>1
RISKAN 5>1
RISKAN 6>1
RISKAN 7>1
ROCKAN 2>1
ROCKAN 3>1
ROCKAN 4>1
ROSSARED 5:100>1
ROSSARED 5:101>1
ROSSARED 5:102>1
ROSSARED 5:103>1
ROSSARED 5:104>1

ROSSARED 5:105>1
ROSSARED 5:106>1
ROSSARED 5:107>1
ROSSARED 5:108>1
ROSSARED 5:109>1
ROSSARED 5:110>1
ROSSARED 5:111>1
ROSSARED 5:112>1
ROSSARED 5:113>1
ROSSARED 5:114>1
ROSSARED 5:115>1
ROSSARED 5:116>1
ROSSARED 5:18>3
ROSSARED 5:26>1
ROSSARED 5:27>1
ROSSARED 5:28>1
ROSSARED 5:29>1
ROSSARED 5:30>1
ROSSARED 5:31>1
ROSSARED 5:32>1
ROSSARED 5:33>1
ROSSARED 5:34>1
ROSSARED 5:35>1
ROSSARED 5:36>1
ROSSARED 5:37>1
ROSSARED 5:38>1
ROSSARED 5:39>1
ROSSARED 5:40>1
ROSSARED 5:41>1
ROSSARED 5:42>1
ROSSARED 5:43>1
ROSSARED 5:44>1
ROSSARED 5:45>1
ROSSARED 5:46>1
ROSSARED 5:47>1
ROSSARED 5:48>1
ROSSARED 5:49>1
ROSSARED 5:50>1
ROSSARED 5:51>1
ROSSARED 5:52>1
ROSSARED 5:53>1
ROSSARED 5:54>1
ROSSARED 5:55>1
ROSSARED 5:56>1
ROSSARED 5:57>1
ROSSARED 5:58>1
ROSSARED 5:59>1
ROSSARED 5:60>1
ROSSARED 5:61>1
ROSSARED 5:62>1

ROSSARED 5:63>1
ROSSARED 5:64>1
ROSSARED 5:65>1
ROSSARED 5:66>1
ROSSARED 5:67>1
ROSSARED 5:68>1
ROSSARED 5:69>1
ROSSARED 5:70>1
ROSSARED 5:71>1
ROSSARED 5:72>1
ROSSARED 5:73>1
ROSSARED 5:74>1
ROSSARED 5:75>1
ROSSARED 5:76>1
ROSSARED 5:77>1
ROSSARED 5:78>1
ROSSARED 5:79>1
ROSSARED 5:80>1
ROSSARED 5:81>1
ROSSARED 5:82>1
ROSSARED 5:83>1
ROSSARED 5:84>1
ROSSARED 5:85>1
ROSSARED 5:86>1
ROSSARED 5:87>1
ROSSARED 5:88>1
ROSSARED 5:89>1
ROSSARED 5:90>1
ROSSARED 5:91>1
ROSSARED 5:92>1
ROSSARED 5:93>1
ROSSARED 5:94>1
ROSSARED 5:95>1
ROSSARED 5:96>1
ROSSARED 5:97>1
ROSSARED 5:98>1
ROSSARED 5:99>1
ROVAN 1>1
ROVAN 2>1
ROVAN 3>1
ROVAN 4>1
ROVAN 5>1
ROVAN 6>1
ROVAN 7>1
ROVAN 8>1
RUBINEN 1>1
RUBINEN 2>1
RUBINEN 3>1
RUBINEN 4>1
RUSSINET 10>1

RUSSINET 11>1
RUSSINET 12>1
RUSSINET 13>1
RUSSINET 14>1
RUSSINET 15>1
RUSSINET 2>1
RUSSINET 3>1
RUSSINET 4>1
RUSSINET 5>1
RUSSINET 6>1
RUSSINET 7>1
RUSSINET 8>1
RUSSINET 9>1
RÅGELUND 1:101>1
RÅGELUND 1:102>1
RÅGELUND 1:103>1
RÅGELUND 1:104>1
RÅGELUND 1:105>1
RÅGELUND 1:109>1
RÅGELUND 1:111>1
RÅGELUND 1:113>1
RÅGELUND 1:126>1
RÅGELUND 1:29>1
RÅGELUND 1:35>1
RÅGELUND 1:38>1
RÅGELUND 1:39>1
RÅGELUND 1:40>1
RÅGELUND 1:41>1
RÅGELUND 1:42>1
RÅGELUND 1:44>1
RÅGELUND 1:46>1
RÅGELUND 1:49>1
RÅGELUND 1:51>1
RÅGELUND 1:53>1
RÅGELUND 1:54>1
RÅGELUND 1:65>1
RÅGELUND 1:66>1
RÅGELUND 1:67>1
RÅGELUND 1:72>1
RÅGELUND 1:80>1
RÅGELUND 1:81>1
RÅGELUND 1:89>1
RÅGELUND 1:97>1
RÅGELUND 1:98>1
RÄDISAN 1>1
RÄDISAN 2>1
RÄDISAN 3>1
RÄDISAN 4>1
RÄDISAN 5>1
RÄDISAN 6>1

RÄDISAN 7>1
RÄKAN 1>1
RÄKAN 2>1
RÄKAN 3>1
RÄTTIKAN 1>1
RÄTTIKAN 2>1
RÄTTIKAN 3>1
RÄTTVISAN 3>1
RÄVSNÄS 1:10>1
RÄVSNÄS 1:11>1
RÄVSNÄS 1:13>1
RÄVSNÄS 1:14>1
RÄVSNÄS 1:15>1
RÄVSNÄS 1:16>1
RÄVSNÄS 1:18>1
RÄVSNÄS 1:19>1
RÄVSNÄS 1:20>1
RÄVSNÄS 1:21>1
RÄVSNÄS 1:22>1
RÄVSNÄS 1:23>1
RÄVSNÄS 1:24>1
RÄVSNÄS 1:25>1
RÄVSNÄS 1:26>1
RÄVSNÄS 1:27>1
RÄVSNÄS 1:28>1
RÄVSNÄS 1:29>1
RÄVSNÄS 1:33>1
RÄVSNÄS 1:34>1
RÄVSNÄS 1:35>1
RÄVSNÄS 1:36>1
RÄVSNÄS 1:37>1
RÄVSNÄS 1:38>1
RÄVSNÄS 1:40>1
RÄVSNÄS 1:41>1
RÄVSNÄS 1:43>1
RÄVSNÄS 1:44>1
RÄVSNÄS 1:45>1
RÄVSNÄS 1:46>1
RÖDBETAN 1>1
RÖDBETAN 2>1
RÖDBETAN 3>1
RÖDHAKEN 1>1
RÖDHAKEN 2>1
RÖDHAKEN 3>1
RÖDHAKEN 4>1
RÖDHAKEN 5>1
RÖDHAKEN 6>1
RÖDHAKEN 7>1
RÖDHAKEN 8>1
RÖDHAKEN 9>1

RÖKSVAMPEN 1>1
RÖKSVAMPEN 2>1
RÖKSVAMPEN 3>1
RÖKSVAMPEN 4>1
RÖKSVAMPEN 5>1
RÖNNEN 1>1
RÖNNEN 2>1
RÖNNEN 3>1
RÖNNEN 4>1
RÖSAN 3:14>1
RÖSAN 3:16>1
RÖSAN 3:17>1
RÖSAN 3:19>1
RÖSAN 3:2>1
RÖSAN 3:32>1
RÖSAN 3:34>1
RÖSAN 3:35>1
RÖSAN 3:36>1
RÖSAN 3:37>1
RÖSAN 3:38>1
RÖSAN 3:39>1
RÖSAN 3:40>1
RÖSAN 3:41>1
RÖSAN 3:42>1
RÖSAN 3:43>1
RÖSAN 3:44>1
RÖSAN 3:45>1
RÖSAN 3:46>1
RÖSAN 3:47>1
RÖSAN 3:48>1
RÖSAN 3:49>1
RÖSAN 3:50>1
RÖSAN 3:51>1
RÖSAN 3:52>1
RÖSAN 3:53>1
RÖSAN 3:54>1
RÖSAN 3:55>1
RÖSAN 3:56>1
RÖSAN 3:57>1
RÖSAN 3:58>1
RÖSAN 3:59>1
RÖSAN 3:60>1
RÖSAN 3:61>1
RÖSAN 3:62>1
RÖSAN 3:63>1
RÖSAN 3:64>1
RÖSAN 3:65>1
RÖSAN 3:66>1
RÖSAN 3:67>1
RÖSAN 3:68>1

RÖSAN 3:69>1
RÖSAN 3:70>1
RÖSAN 3:71>1
RÖSAN 3:72>1
RÖSAN 3:73>1
RÖSAN 3:74>1
RÖSAN 3:75>1
RÖSAN 3:76>1
RÖSAN 3:77>1
RÖSAN 3:78>1
RÖSAN 3:79>1
RÖSAN 3:80>1
RÖSAN 3:81>1
RÖSAN 3:84>1
RÖSAN 3:85>1
RÖSAN 3:86>1
RÖSAN 3:87>1
RÖSAN 3:88>1
RÖSAN 3:90>1
RÖSAN 4:12>1
SAFIREN 1>1
SAFIREN 10>1
SAFIREN 11>1
SAFIREN 12>1
SAFIREN 13>1
SAFIREN 2>1
SAFIREN 3>1
SAFIREN 4>1
SAFIREN 5>1
SAFIREN 6>1
SAFIREN 7>1
SAFIREN 8>1
SAFIREN 9>1
SAMARITEN 11>1
SAMARITEN 2>1
SAMARITEN 3>1
SAMARITEN 4>1
SAMARITEN 5>1
SAMARITEN 7>1
SAMARITEN 9>1
SANDELN 1>1
SANDELN 2>1
SANDELN 3>1
SANDELN 4>1
SANDELN 5>1
SANDELN 6>1
SANDELN 7>1
SANDELN 8>1
SANKT GERTRUD 1>1
SANKT GERTRUD 7>1

SENAPEN 1>1
SENAPEN 2>1
SENAPEN 3>1
SENAPEN 4>1
SENAPEN 5>1
SENAPEN 6>1
SENAPEN 7>1
SENAPEN 8>1
SIDENSVANSEN 1>1
SIDENSVANSEN 2>1
SIDENSVANSEN 3>1
SIDENSVANSEN 4>1
SIKEN 1>1
SIKEN 2>1
SIKEN 3>1
SIKEN 4>1
SIKEN 5>1
SIKEN 6>1
SIKEN 7>1
SINTORP 4:108>1
SINTORP 4:11>3
SINTORP 4:112>1
SINTORP 4:114>1
SINTORP 4:115>1
SINTORP 4:119>1
SINTORP 4:121>1
SINTORP 4:123>1
SINTORP 4:125>1
SINTORP 4:129>1
SINTORP 4:130>1
SINTORP 4:131>1
SINTORP 4:132>1
SINTORP 4:134>1
SINTORP 4:136>1
SINTORP 4:138>1
SINTORP 4:139>1
SINTORP 4:147>1
SINTORP 4:148>1
SINTORP 4:149>1
SINTORP 4:150>1
SINTORP 4:151>1
SINTORP 4:160>1
SINTORP 4:161>1
SINTORP 4:162>1
SINTORP 4:164>1
SINTORP 4:166>1
SINTORP 4:171>1
SINTORP 4:179>1
SINTORP 4:180>1
SINTORP 4:181>1

SINTORP 4:182>1
SINTORP 4:196>1
SINTORP 4:198>1
SINTORP 4:199>1
SINTORP 4:200>1
SINTORP 4:201>1
SINTORP 4:202>1
SINTORP 4:203>1
SINTORP 4:205>1
SINTORP 4:206>1
SINTORP 4:207>1
SINTORP 4:208>1
SINTORP 4:209>1
SINTORP 4:210>1
SINTORP 4:211>1
SINTORP 4:212>1
SINTORP 4:213>1
SINTORP 4:214>1
SINTORP 4:215>1
SINTORP 4:216>1
SINTORP 4:217>1
SINTORP 4:218>1
SINTORP 4:219>1
SINTORP 4:220>1
SINTORP 4:221>1
SINTORP 4:222>1
SINTORP 4:223>1
SINTORP 4:224>1
SINTORP 4:225>1
SINTORP 4:226>1
SINTORP 4:227>1
SINTORP 4:228>1
SINTORP 4:229>1
SINTORP 4:230>1
SINTORP 4:231>1
SINTORP 4:232>1
SINTORP 4:233>1
SINTORP 4:234>1
SINTORP 4:235>1
SINTORP 4:236>1
SINTORP 4:237>1
SINTORP 4:238>1
SINTORP 4:239>1
SINTORP 4:240>1
SINTORP 4:241>1
SINTORP 4:242>1
SINTORP 4:243>1
SINTORP 4:250>1
SINTORP 4:251>1
SINTORP 4:252>1

SINTORP 4:253>1
SINTORP 4:254>1
SINTORP 4:255>1
SINTORP 4:256>1
SINTORP 4:257>1
SINTORP 4:258>1
SINTORP 4:259>1
SINTORP 4:26>1
SINTORP 4:27>1
SINTORP 4:30>1
SINTORP 4:31>1
SINTORP 4:32>1
SINTORP 4:38>1
SINTORP 4:40>1
SINTORP 4:42>1
SINTORP 4:44>1
SINTORP 4:45>1
SINTORP 4:46>1
SINTORP 4:47>1
SINTORP 4:52>1
SINTORP 4:53>1
SINTORP 4:63>1
SINTORP 4:65>1
SINTORP 4:66>1
SINTORP 4:67>1
SINTORP 4:70>1
SINTORP 4:72>1
SINTORP 4:76>1
SINTORP 4:88>1
SINTORP 4:89>1
SINTORP 4:90>1
SKALEGÅRDEN 1:103>1
SKALEGÅRDEN 1:106>1
SKALEGÅRDEN 1:107>1
SKALEGÅRDEN 1:27>1
SKALEGÅRDEN 1:28>1
SKALEGÅRDEN 1:43>1
SKALEGÅRDEN 1:47>1
SKALEGÅRDEN 1:48>1
SKALEGÅRDEN 1:49>1
SKALEGÅRDEN 1:50>1
SKALEGÅRDEN 1:51>1
SKALEGÅRDEN 1:53>1
SKALEGÅRDEN 1:54>1
SKALEGÅRDEN 1:55>1
SKALEGÅRDEN 1:57>1
SKALEGÅRDEN 1:58>1
SKALEGÅRDEN 1:59>1
SKALEGÅRDEN 1:60>1
SKALEGÅRDEN 1:61>1

SKALEGÅRDEN 1:64>1
SKALEGÅRDEN 1:74>1
SKALEGÅRDEN 1:75>1
SKALEGÅRDEN 1:79>1
SKALEGÅRDEN 1:90>1
SKALEGÅRDEN 1:91>1
SKALEGÅRDEN 1:93>1
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STRANDEN 2>1
STRANDEN 3>1
STRANDEN 4>1
STRANDEN 5>1
STRANNEGÅRDEN 1:174>1
STRANNEGÅRDEN 1:175>1
STRANNEGÅRDEN 1:176>1
STRANNEGÅRDEN 1:189>1
STRANNEGÅRDEN 1:190>1

STRANNEGÅRDEN 1:191>1
STRANNEGÅRDEN 1:192>1
STRANNEGÅRDEN 1:193>1
STRANNEGÅRDEN 1:194>1
STRANNEGÅRDEN 1:242>1
STRANNEGÅRDEN 1:243>1
STRANNEGÅRDEN 1:244>1
STRANNEGÅRDEN 1:245>1
STRANNEGÅRDEN 1:246>1
STRANNEGÅRDEN 1:247>1
STRANNEGÅRDEN 1:257>1
STRANNEGÅRDEN 2:15>1
STRANNEGÅRDEN 2:52>1
STRÖMMEN 1>1
STRÖMMEN 2>1
STRÖMMEN 3>1
STRÖMMEN 4>1
STRÖMMEN 5>1
STRÖMMEN 6>1
STRÖMMEN 7>1
STRÖMMEN 8>1
SVALAN 12>1
SVANEN 1>1
SVANEN 10>1
SVANEN 11>1
SVANEN 12>1
SVANEN 13>1
SVANEN 14>1
SVANEN 15>1
SVANEN 16>1
SVANEN 2>1
SVANEN 3>1
SVANEN 4>1
SVANEN 5>1
SVANEN 6>1
SVANEN 7>1
SVANEN 8>1
SVANEN 9>1
SVISKONET 2>1
SVISKONET 3>1
SVISKONET 4>1
SVISKONET 5>1
SÅGEN 11>1
SÅGEN 14>1
SÅGEN 15>1
SÅGEN 16>1
SÄRÖ 1:185>1
SÄRÖ 1:187>1
SÄRÖ 1:191>1
SÄRÖ 1:198>1

SÄRÖ 1:199>1
SÄRÖ 1:2>1
SÄRÖ 1:201>1
SÄRÖ 1:202>1
SÄRÖ 1:203>1
SÄRÖ 1:204>1
SÄRÖ 1:205>1
SÄRÖ 1:292>1
SÄRÖ 1:360>1
SÄRÖ 1:412>1
SÄRÖ 1:488>1
SÖDERBRO 11>1
SÖDERCENTRUM 4>1
SÖDERCENTRUM 5>1
SÖDERCENTRUM 6>1
SÖDERCENTRUM 7>1
SÖDERFORS 7>1
SÖDERFORS 8>1
SÖDERFORS 9>1
TAGGSVAMPEN 1>1
TAGGSVAMPEN 2>1
TAGGSVAMPEN 3>1
TAGGSVAMPEN 4>1
TAGGSVAMPEN 5>1
TAGGSVAMPEN 6>1
TAGGSVAMPEN 7>1
TAGGSVAMPEN 8>1
TICKAN 1>1
TICKAN 2>1
TJÄDERN 17>1
TJÄDERN 22>1
TJÄDERN 23>1
TJÄDERN 24>1
TJÄDERN 25>1
TJÄDERN 26>1
TJÄDERN 31>1
TJÄDERN 32>1
TJÄDERN 33>1
TJÄDERN 34>1
TJÄDERN 35>1
TJÄDERN 41>1
TJÄDERN 42>1
TJÄDERN 43>1
TJÄDERN 44>1
TJÄDERN 45>1
TJÄDERN 46>1
TOMATEN 2>1
TOMATEN 3>1
TOMATEN 4>1
TOMATEN 5>1

TOMATEN 6>1
TOMATEN 7>1
TONFISKEN 2>1
TONFISKEN 3>1
TONFISKEN 4>1
TONFISKEN 5>1
TONFISKEN 6>1
TOPASEN 1>1
TOPASEN 2>1
TOPASEN 3>1
TRANAN 12>1
TRANAN 13>1
TRANAN 14>1
TRANAN 15>1
TRANAN 16>1
TRANAN 17>1
TRANAN 18>1
TRANAN 19>1
TRANAN 20>1
TRANAN 21>1
TRANBÄRET 2>1
TRANBÄRET 3>1
TRANBÄRET 4>1
TRANBÄRET 5>1
TRANBÄRET 6>1
TRANBÄRET 7>1
TREKANTEN 1>1
TREKANTEN 4>1
TREKANTEN 5>1
TREKANTEN 8>1
TRÄDGÅRDEN 1>1
TRÄDGÅRDEN 12>1
TRÄDGÅRDEN 15>1
TRÄDGÅRDEN 16>1
TRÄDGÅRDEN 2>1
TRÄDGÅRDEN 21>1
TRÄDGÅRDEN 22>1
TRÄDGÅRDEN 23>1
TRÄDGÅRDEN 3>1
TRÄDGÅRDEN 5>1
TRÄDGÅRDEN 6>1
TRÄDGÅRDEN 7>1
TRÄDGÅRDEN 8>1
TULLEN 6>1
TULLEN 8>1
TULLEN 9>1
TURKOSEN 1>1
TURKOSEN 2>1
TVILLINGARNA 1>1
TÄRNAN 11>1

TÄRNAN 13>1
TÄRNAN 14>1
TÄRNAN 4>1
TÄRNAN 5>1
TÖLÖ 1:14>1
TÖLÖ 1:15>1
TÖLÖ 1:19>1
TÖLÖ 1:20>1
TÖLÖ 1:21>1
TÖLÖ 1:23>1
TÖLÖ 1:24>1
TÖLÖ 1:25>1
TÖLÖ 1:26>1
TÖLÖ 1:27>1
TÖLÖ 1:28>1
TÖLÖ 1:29>1
TÖLÖ 1:30>1
TÖLÖ 1:31>1
TÖLÖ 1:32>1
TÖLÖ 1:33>1
TÖLÖ 1:35>1
TÖLÖ 1:36>1
TÖLÖ 1:37>1
TÖLÖ 1:38>1
TÖLÖ 1:39>1
TÖLÖ 1:4>1
TÖLÖ 1:40>1
TÖLÖ 1:41>1
TÖLÖ 1:42>1
TÖLÖ 1:43>1
TÖLÖ 1:44>1
TÖLÖ 1:45>1
TÖLÖ 1:46>1
TÖLÖ 1:47>1
TÖLÖ 1:48>1
TÖLÖ 1:49>1
TÖLÖ 1:50>1
TÖLÖ 1:51>1
TÖLÖ 1:52>1
TÖLÖ 1:53>1
TÖLÖ 1:54>1
TÖLÖ 1:55>1
TÖLÖ 1:56>1
TÖLÖ 1:57>1
TÖLÖ 1:58>1
TÖLÖ 1:59>1
TÖLÖ 1:60>1
TÖLÖ 1:61>1
TÖLÖ 1:62>1
TÖLÖ 1:63>1

TÖLÖ 1:64>1
TÖLÖ 1:65>1
TÖLÖ 1:66>1
TÖLÖ 1:67>1
TÖLÖ 1:68>1
TÖLÖ 11:2>1
TÖLÖ 14:1>1
TÖLÖ 4:10>1
TÖLÖ 4:12>1
TÖLÖ 4:131>1
TÖLÖ 4:132>1
TÖLÖ 4:134>1
TÖLÖ 4:135>1
TÖLÖ 4:136>1
TÖLÖ 4:137>1
TÖLÖ 4:138>1
TÖLÖ 4:139>1
TÖLÖ 4:14>1
TÖLÖ 4:140>1
TÖLÖ 4:141>1
TÖLÖ 4:142>1
TÖLÖ 4:143>1
TÖLÖ 4:144>1
TÖLÖ 4:145>1
TÖLÖ 4:146>1
TÖLÖ 4:147>1
TÖLÖ 4:149>1
TÖLÖ 4:15>1
TÖLÖ 4:150>1
TÖLÖ 4:151>1
TÖLÖ 4:152>1
TÖLÖ 4:153>1
TÖLÖ 4:154>1
TÖLÖ 4:155>1
TÖLÖ 4:156>1
TÖLÖ 4:157>1
TÖLÖ 4:158>1
TÖLÖ 4:159>1
TÖLÖ 4:16>1
TÖLÖ 4:160>1
TÖLÖ 4:161>1
TÖLÖ 4:162>1
TÖLÖ 4:163>1
TÖLÖ 4:164>1
TÖLÖ 4:165>1
TÖLÖ 4:166>1
TÖLÖ 4:167>1
TÖLÖ 4:168>1
TÖLÖ 4:169>1
TÖLÖ 4:17>1

TÖLÖ 4:170>1
TÖLÖ 4:171>1
TÖLÖ 4:172>1
TÖLÖ 4:173>1
TÖLÖ 4:174>1
TÖLÖ 4:175>1
TÖLÖ 4:176>1
TÖLÖ 4:177>1
TÖLÖ 4:178>1
TÖLÖ 4:179>1
TÖLÖ 4:18>1
TÖLÖ 4:180>1
TÖLÖ 4:181>1
TÖLÖ 4:182>1
TÖLÖ 4:183>1
TÖLÖ 4:184>1
TÖLÖ 4:185>1
TÖLÖ 4:186>1
TÖLÖ 4:187>1
TÖLÖ 4:188>1
TÖLÖ 4:189>1
TÖLÖ 4:19>1
TÖLÖ 4:190>1
TÖLÖ 4:191>1
TÖLÖ 4:192>1
TÖLÖ 4:193>1
TÖLÖ 4:194>1
TÖLÖ 4:195>1
TÖLÖ 4:196>1
TÖLÖ 4:197>1
TÖLÖ 4:198>1
TÖLÖ 4:199>1
TÖLÖ 4:20>1
TÖLÖ 4:200>1
TÖLÖ 4:201>1
TÖLÖ 4:202>1
TÖLÖ 4:203>1
TÖLÖ 4:204>1
TÖLÖ 4:205>1
TÖLÖ 4:206>1
TÖLÖ 4:207>1
TÖLÖ 4:208>1
TÖLÖ 4:209>1
TÖLÖ 4:21>1
TÖLÖ 4:210>1
TÖLÖ 4:211>1
TÖLÖ 4:212>1
TÖLÖ 4:213>1
TÖLÖ 4:214>1
TÖLÖ 4:215>1

TÖLÖ 4:216>1
TÖLÖ 4:217>1
TÖLÖ 4:219>1
TÖLÖ 4:22>1
TÖLÖ 4:220>1
TÖLÖ 4:221>1
TÖLÖ 4:222>1
TÖLÖ 4:223>1
TÖLÖ 4:224>1
TÖLÖ 4:225>1
TÖLÖ 4:226>1
TÖLÖ 4:227>1
TÖLÖ 4:228>1
TÖLÖ 4:229>1
TÖLÖ 4:23>1
TÖLÖ 4:230>1
TÖLÖ 4:231>1
TÖLÖ 4:231>2
TÖLÖ 4:232>1
TÖLÖ 4:233>1
TÖLÖ 4:233>2
TÖLÖ 4:234>1
TÖLÖ 4:234>2
TÖLÖ 4:235>1
TÖLÖ 4:236>1
TÖLÖ 4:237>1
TÖLÖ 4:238>1
TÖLÖ 4:238>2
TÖLÖ 4:239>1
TÖLÖ 4:24>1
TÖLÖ 4:25>1
TÖLÖ 4:26>1
TÖLÖ 4:27>1
TÖLÖ 4:28>1
TÖLÖ 4:29>1
TÖLÖ 4:30>1
TÖLÖ 4:31>1
TÖLÖ 4:32>1
TÖLÖ 4:33>1
TÖLÖ 4:34>1
TÖLÖ 4:35>1
TÖLÖ 4:36>1
TÖLÖ 4:37>1
TÖLÖ 4:38>1
TÖLÖ 4:39>1
TÖLÖ 4:40>1
TÖLÖ 4:41>1
TÖLÖ 4:42>1
TÖLÖ 4:43>1
TÖLÖ 4:44>1

TÖLÖ 4:45>1
TÖLÖ 4:46>1
TÖLÖ 4:47>1
TÖLÖ 4:48>1
TÖLÖ 4:49>1
TÖLÖ 4:50>1
TÖLÖ 4:55>1
TÖLÖ 4:56>1
TÖLÖ 4:57>1
TÖLÖ 4:58>1
TÖLÖ 4:59>1
TÖLÖ 4:60>1
TÖLÖ 4:61>1
TÖLÖ 4:62>1
TÖLÖ 4:63>1
TÖLÖ 5:10>1
TÖLÖ 5:100>1
TÖLÖ 5:101>1
TÖLÖ 5:102>1
TÖLÖ 5:103>1
TÖLÖ 5:104>1
TÖLÖ 5:105>1
TÖLÖ 5:11>1
TÖLÖ 5:110>1
TÖLÖ 5:111>1
TÖLÖ 5:112>1
TÖLÖ 5:113>1
TÖLÖ 5:114>1
TÖLÖ 5:115>1
TÖLÖ 5:116>1
TÖLÖ 5:117>1
TÖLÖ 5:118>1
TÖLÖ 5:119>1
TÖLÖ 5:120>1
TÖLÖ 5:121>1
TÖLÖ 5:122>1
TÖLÖ 5:123>1
TÖLÖ 5:124>1
TÖLÖ 5:125>1
TÖLÖ 5:126>1
TÖLÖ 5:127>1
TÖLÖ 5:128>1
TÖLÖ 5:129>1
TÖLÖ 5:13>1
TÖLÖ 5:130>1
TÖLÖ 5:131>1
TÖLÖ 5:132>1
TÖLÖ 5:133>1
TÖLÖ 5:134>1
TÖLÖ 5:135>1

TÖLÖ 5:136>1
TÖLÖ 5:137>1
TÖLÖ 5:138>1
TÖLÖ 5:14>1
TÖLÖ 5:15>1
TÖLÖ 5:16>1
TÖLÖ 5:17>1
TÖLÖ 5:18>1
TÖLÖ 5:20>1
TÖLÖ 5:21>1
TÖLÖ 5:22>1
TÖLÖ 5:23>1
TÖLÖ 5:24>1
TÖLÖ 5:25>1
TÖLÖ 5:26>1
TÖLÖ 5:27>1
TÖLÖ 5:28>1
TÖLÖ 5:29>1
TÖLÖ 5:30>1
TÖLÖ 5:31>1
TÖLÖ 5:32>1
TÖLÖ 5:33>1
TÖLÖ 5:34>1
TÖLÖ 5:35>1
TÖLÖ 5:38>1
TÖLÖ 5:39>1
TÖLÖ 5:39>2
TÖLÖ 5:41>1
TÖLÖ 5:42>1
TÖLÖ 5:43>1
TÖLÖ 5:44>1
TÖLÖ 5:45>1
TÖLÖ 5:46>1
TÖLÖ 5:47>1
TÖLÖ 5:48>1
TÖLÖ 5:49>1
TÖLÖ 5:5>1
TÖLÖ 5:50>1
TÖLÖ 5:51>1
TÖLÖ 5:52>1
TÖLÖ 5:53>1
TÖLÖ 5:54>1
TÖLÖ 5:55>1
TÖLÖ 5:56>1
TÖLÖ 5:57>1
TÖLÖ 5:58>1
TÖLÖ 5:59>1
TÖLÖ 5:6>1
TÖLÖ 5:60>1
TÖLÖ 5:61>1

TÖLÖ 5:65>1
TÖLÖ 5:7>1
TÖLÖ 5:70>1
TÖLÖ 5:71>1
TÖLÖ 5:72>1
TÖLÖ 5:73>1
TÖLÖ 5:75>1
TÖLÖ 5:76>1
TÖLÖ 5:77>1
TÖLÖ 5:79>1
TÖLÖ 5:80>1
TÖLÖ 5:82>1
TÖLÖ 5:83>1
TÖLÖ 5:84>1
TÖLÖ 5:85>1
TÖLÖ 5:86>1
TÖLÖ 5:87>1
TÖLÖ 5:88>1
TÖLÖ 5:89>1
TÖLÖ 5:9>1
TÖLÖ 5:90>1
TÖLÖ 5:91>1
TÖLÖ 5:92>1
TÖLÖ 5:93>1
TÖLÖ 5:93>2
TÖLÖ 5:93>3
TÖLÖ 5:93>4
TÖLÖ 5:94>2
TÖLÖ 5:95>1
TÖLÖ 5:95>2
TÖLÖ 5:95>3
TÖLÖ 5:96>1
TÖLÖ 5:97>1
TÖLÖ 5:98>1
TÖLÖ 5:99>1
TÖLÖ 6:15>1
TÖLÖ 7:10>1
TÖLÖ 7:8>1
TÖLÖ 7:9>1
TÖLÖ 8:10>1
TÖLÖ 8:13>1
TÖLÖ 8:14>1
TÖLÖ 8:16>1
TÖLÖ 8:21>1
TÖLÖBERG 2>1
TÖLÖGRÄNS 10>1
TÖLÖGRÄNS 11>1
TÖLÖGRÄNS 12>1
TÖLÖGRÄNS 13>1
TÖLÖGRÄNS 14>1

Del av fastighet

TÖLÖGRÄNS 15>1
TÖLÖGRÄNS 16>1
TÖLÖGRÄNS 17>1
TÖLÖGRÄNS 18>1
TÖLÖGRÄNS 21>1
TÖLÖGRÄNS 22>1
TÖLÖGRÄNS 23>1
TÖLÖGRÄNS 24>1
TÖLÖGRÄNS 25>1
TÖLÖGRÄNS 26>1
TÖLÖGRÄNS 27>1
TÖLÖGRÄNS 28>1
TÖLÖGRÄNS 29>1
TÖLÖGRÄNS 30>1
TÖLÖGRÄNS 7>1
TÖLÖGRÄNS 8>1
TÖLÖGRÄNS 9>1
TÖRNSKATAN 1>1
TÖRNSKATAN 2>1
TÖRNSKATAN 3>1
TÖRNSKATAN 4>1
VALAND 4>1
VALAND 5>1
VALAND 6>1
VALAND 6>2
VALAND 6>3
VALAND 6>4
VALAND 6>5
VALAND 6>6
VALAND 6>7
VALAND 6>8
VALLDA 10:31>1
VALLDA 10:8>1
VALLDA 11:5>1
VALLDA 14:100>1
VALLDA 14:101>1
VALLDA 14:102>1
VALLDA 14:103>1
VALLDA 14:104>1
VALLDA 14:105>1
VALLDA 14:106>1
VALLDA 14:110>1
VALLDA 14:115>1
VALLDA 14:83>1
VALLDA 14:84>1
VALLDA 14:85>1
VALLDA 14:86>1
VALLDA 14:87>1
VALLDA 14:88>1
VALLDA 14:89>1

VALLDA 14:90>1
VALLDA 14:91>1
VALLDA 14:92>1
VALLDA 14:93>1
VALLDA 14:94>1
VALLDA 14:95>1
VALLDA 14:96>1
VALLDA 14:97>1
VALLDA 14:98>1
VALLDA 14:99>1
VALLDA 15:11>1
VALLDA 15:41>1
VALLDA 15:43>1
VALLDA 15:46>1
VALLDA 15:47>1
VALLDA 15:48>1
VALLDA 15:49>1
VALLDA 15:50>1
VALLDA 15:51>1
VALLDA 15:52>1
VALLDA 15:53>1
VALLDA 15:7>4
VALLDA 15:7>5
VALLDA 15:7>6
VALLDA 15:7>7
VALLDA 15:7>8
VALLDA 15:8>1
VALLDA 16:17>1
VALLDA 17:100>1
VALLDA 17:101>1
VALLDA 17:102>1
VALLDA 17:103>1
VALLDA 17:104>1
VALLDA 17:105>1
VALLDA 17:106>1
VALLDA 17:107>1
VALLDA 17:108>1
VALLDA 17:109>1
VALLDA 17:110>1
VALLDA 17:111>1
VALLDA 17:112>1
VALLDA 17:114>1
VALLDA 17:115>1
VALLDA 17:116>1
VALLDA 17:117>1
VALLDA 17:118>1
VALLDA 17:119>1
VALLDA 17:122>1
VALLDA 17:123>1
VALLDA 17:124>1

VALLDA 17:125>1
VALLDA 17:130>1
VALLDA 17:131>1
VALLDA 17:132>1
VALLDA 17:133>1
VALLDA 17:134>1
VALLDA 17:135>1
VALLDA 17:138>1
VALLDA 17:139>1
VALLDA 17:140>1
VALLDA 17:141>1
VALLDA 17:142>1
VALLDA 17:143>1
VALLDA 17:144>1
VALLDA 17:145>1
VALLDA 17:146>1
VALLDA 17:147>1
VALLDA 17:148>1
VALLDA 17:149>1
VALLDA 17:150>1
VALLDA 17:154>1
VALLDA 17:155>1
VALLDA 17:156>1
VALLDA 17:157>1
VALLDA 17:161>1
VALLDA 17:162>1
VALLDA 17:163>1
VALLDA 17:165>1
VALLDA 17:166>1
VALLDA 17:168>1
VALLDA 17:17>1
VALLDA 17:170>1
VALLDA 17:173>1
VALLDA 17:174>1
VALLDA 17:175>1
VALLDA 17:176>1
VALLDA 17:177>1
VALLDA 17:178>1
VALLDA 17:179>1
VALLDA 17:180>1
VALLDA 17:181>1
VALLDA 17:182>1
VALLDA 17:183>1
VALLDA 17:184>1
VALLDA 17:187>1
VALLDA 17:188>1
VALLDA 17:196>1
VALLDA 17:199>1
VALLDA 17:201>1
VALLDA 17:209>1

VALLDA 17:213>1
VALLDA 17:214>1
VALLDA 17:216>1
VALLDA 17:217>1
VALLDA 17:218>1
VALLDA 17:221>1
VALLDA 17:222>1
VALLDA 17:227>1
VALLDA 17:57>1
VALLDA 17:59>1
VALLDA 17:62>1
VALLDA 17:63>1
VALLDA 17:64>1
VALLDA 17:65>1
VALLDA 17:66>1
VALLDA 17:69>1
VALLDA 17:70>1
VALLDA 17:71>1
VALLDA 17:72>1
VALLDA 17:74>1
VALLDA 17:77>1
VALLDA 17:78>1
VALLDA 17:79>1
VALLDA 17:82>1
VALLDA 17:83>1
VALLDA 17:85>1
VALLDA 17:86>1
VALLDA 17:89>1
VALLDA 17:90>1
VALLDA 17:91>1
VALLDA 17:92>1
VALLDA 17:93>1
VALLDA 17:94>1
VALLDA 17:95>1
VALLDA 17:96>1
VALLDA 17:97>1
VALLDA 17:98>1
VALLDA 17:99>1
VALLDA 18:44>1
VALLDA 18:72>1
VALLDA 20:10>1
VALLDA 20:11>1
VALLDA 20:12>1
VALLDA 20:13>1
VALLDA 20:14>1
VALLDA 20:17>1
VALLDA 20:18>1
VALLDA 20:19>1
VALLDA 20:20>1
VALLDA 20:21>1

VALLDA 20:22>1
VALLDA 20:23>1
VALLDA 20:26>1
VALLDA 20:27>1
VALLDA 20:28>1
VALLDA 20:29>1
VALLDA 20:30>1
VALLDA 20:31>1
VALLDA 20:32>1
VALLDA 20:33>1
VALLDA 20:34>1
VALLDA 20:35>1
VALLDA 20:36>1
VALLDA 20:37>1
VALLDA 20:38>1
VALLDA 20:39>1
VALLDA 20:40>1
VALLDA 20:41>1
VALLDA 20:42>1
VALLDA 20:43>1
VALLDA 20:44>1
VALLDA 20:45>1
VALLDA 20:46>1
VALLDA 20:47>1
VALLDA 20:48>1
VALLDA 20:49>1
VALLDA 20:50>1
VALLDA 20:51>1
VALLDA 20:52>1
VALLDA 20:53>1
VALLDA 20:54>1
VALLDA 20:55>1
VALLDA 20:56>1
VALLDA 20:57>1
VALLDA 20:58>1
VALLDA 20:7>1
VALLDA 20:9>1
VALLDA 21:114>1
VALLDA 21:115>1
VALLDA 21:21>1
VALLDA 21:29>1
VALLDA 21:52>1
VALLDA 21:53>1
VALLDA 21:54>1
VALLDA 21:55>1
VALLDA 21:56>1
VALLDA 21:57>1
VALLDA 21:58>1
VALLDA 21:59>1
VALLDA 21:60>1

VALLDA 21:61>1
VALLDA 21:62>1
VALLDA 21:63>1
VALLDA 21:64>1
VALLDA 21:65>1
VALLDA 21:66>1
VALLDA 21:67>1
VALLDA 21:68>1
VALLDA 21:69>1
VALLDA 21:70>1
VALLDA 21:71>1
VALLDA 21:72>1
VALLDA 21:73>1
VALLDA 21:74>1
VALLDA 21:75>1
VALLDA 21:76>1
VALLDA 21:77>1
VALLDA 21:78>1
VALLDA 21:79>1
VALLDA 21:80>1
VALLDA 21:81>1
VALLDA 21:82>1
VALLDA 21:83>1
VALLDA 21:84>1
VALLDA 21:85>1
VALLDA 21:86>1
VALLDA 21:87>1
VALLDA 21:88>1
VALLDA 21:89>1
VALLDA 21:90>1
VALLDA 21:91>1
VALLDA 21:92>1
VALLDA 21:93>1
VALLDA 21:94>1
VALLDA 21:95>1
VALLDA 21:96>1
VALLDA 21:97>1
VALLDA 21:98>1
VALLDA 28:8>1
VALLDA 3:15>1
VALLDA 35:2>1
VALLDA 4:100>1
VALLDA 4:101>1
VALLDA 4:102>1
VALLDA 4:103>1
VALLDA 4:104>1
VALLDA 4:105>1
VALLDA 4:106>1
VALLDA 4:107>1
VALLDA 4:108>1

Del av fastighet
Del av fastighet

VALLDA 4:109>1
VALLDA 4:110>1
VALLDA 4:113>1
VALLDA 4:114>1
VALLDA 4:115>1
VALLDA 4:116>1
VALLDA 4:117>1
VALLDA 4:118>1
VALLDA 4:119>1
VALLDA 4:120>1
VALLDA 4:121>1
VALLDA 4:122>1
VALLDA 4:123>1
VALLDA 4:124>1
VALLDA 4:125>1
VALLDA 4:63>1
VALLDA 4:64>1
VALLDA 4:65>1
VALLDA 4:66>1
VALLDA 4:67>1
VALLDA 4:68>1
VALLDA 4:69>1
VALLDA 4:70>1
VALLDA 4:72>1
VALLDA 4:73>1
VALLDA 4:74>1
VALLDA 4:75>1
VALLDA 4:80>1
VALLDA 4:89>1
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1.

Granskningsinriktning

1.1. Bakgrund
Kommunfullmäktige har antagit stadgar för Stiftelsen Tjolöholm. Enligt stadgarna ska
styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av kommunfullmäktige utsedda revisorer.
Lekmannarevisorernas granskning ska enligt kommunallagen utföras enligt God revisionssed. Lekmannarevisorerna har beslutat att 2020 genomföra en grundläggande granskning av
Stiftelsen Tjolöholm. Därtill ska även rekommendationer som lekmannarevisorerna ställt till
Stiftelsen Tjolöholm under de tre senaste årens granskningar följas upp.
1.2. Syfte
Syftet är att genomföra en grundläggande granskning och bedöma om Stiftelsen Tjolöholm
sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt samt om stiftelsens interna
kontroll är tillräcklig. Därtill syftar granskningen till att följa upp de rekommendationer som
lekmannarevisorerna ställt till Stiftelsen Tjolöholm under de tre senaste årens granskningar.
1.3. Ansvarig styrelse och avgränsning
Granskningen avser styrelse och VD för Stiftelsen Tjolöholm. Granskningen avgränsar sig till
en översiktlig granskning av stiftelsens ändamålsenlighet, ekonomiska skötsel och interna
kontroll. Lekmannarevisorerna granskar inte stiftelsens redovisning eller interna kontroll i
redovisningsfrågor.
1.4. Revisionskriterier
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser,
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning framgår av bilaga 1.
1.5. Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Källförteckning
framgår av bilaga 1. Samtliga intervjuade har getts tillfälle att sakfelsgranska rapporten.
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2. Resultat från 2019 års granskning
I föregående års granskningsredogörelse för Stiftelsen Tjolöholm (stiftelsen) bedömdes att
styrelsen och VD under året huvudsakligen bedrivit verksamheten i enlighet med ändamålet
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen i allt
väsentligt varit tillräcklig.
I granskningen framkom att styrelsen antagit en internkontrollplan för 2019. Därtill framkom
att styrelsen utvecklat arbetet utifrån föregående års rekommendation vad gäller att styrelsen
ska delta i riskanalysen som föregår intern kontrollplanen.
Vidare framkom att stiftelsen fastställt en verksamhetsplan för 2019 med mål. Processen för
målarbetet bedömdes vara fungerande. Styrelsen erhöll uppföljning av ekonomi i
delårsrapporter
och
årsredovisning.
Vidare
erhöll
styrelsen
återkommande
verksamhetsuppföljning vid styrelsesammanträdena samt en uppföljning av ett antal
verksamhetsnära nyckeltal vid behandlingen av delårsrapporterna.
I årsredovisning för 2019 samt analys av verksamhetsåret 2019 framgick en övergripande
uppföljning av stiftelsens mål. Då ett arbete genomförts för att utveckla uppföljning av målen
bedömdes styrelse och VD ha omhändertagit föregående års rekommendation avseende
uppföljningen av målen i verksamhetsplanen. Dock framgick inte i årsredovisning eller i
analys av verksamhetsåret någon tydlig bedömning av måluppfyllelsen för respektive mål
från verksamhetsplanen. Detta identifierades i granskningen som ett fortsatt
utvecklingsområde. Styrelse och VD rekommenderas därmed att:


Säkerställa tydlighet avseende uppföljning och bedömning av måluppfyllelse för
respektive mål från verksamhetsplanen.

3

3. Granskningsresultat 2020
3.1. Väsentliga händelser under året
Tillförordnad VD1 och styrelsepresidium uppger i intervju att pågående pandemi har varit
stiftelsen största utmaning under 2020. Pandemin har medfört betydande konsekvenser för
stiftelsens verksamhet. Inga evenemang har kunnat genomföras. Evenemangen står för en
väsentlig del av stiftelsens intäkter. Därtill har nästan ingen konferens eller bröllops/festverksamhet kunnat genomföras. Även detta har fått stor ekonomisk inverkan. Samtidigt har
verksamheten sett en ökning av spontana besökare till slott och trädgårdar. För att tillse att
inomhusverksamheten samt serveringarna följer krav på restriktioner har ett antal åtgärder
vidtagits. Bland annat har stiftelsen ställt in guidade visningar och istället erbjudit besökare
att gå runt på egen hand samt övergått till servering vid sittande bord. Det ökade antalet
spontanbesökare har genererat inkomster till stiftelsen i form av parkeringsavgifter.
Stiftelsen har trots det ekonomiska läget inte behövt säga upp personal. Däremot har
verksamheten haft ett antal vakanser som ej tillsatts samt korttidspermitteringar i början av
året. Stiftelsen har under året fortsatt rekryteringsprocessen av ny VD. Styrelsen uppger att
ny VD förväntas tillträda i början av 20212.
Under våren 2020 ansökte stiftelsen om en garanti om 7 miljoner kronor från
kommunstyrelsen mot bakgrund av prognostiserat underskott till följd av pandemin. I
samband med att styrelsen fattade beslut om att ansöka om garanti godkände de
”Handlingsplan och åtgärder för hantering av Coronakriser”. Styrelsen fattade beslut om att
inte åberopa garantin vid sitt sammanträde i december 2020. Detta mot bakgrund av att
prognosen förbättrats och någon likviditetsbrist ej uppstått. Däremot har stiftelsen ansökt om
en garanti för år 2021. I dialogen uppger VD och styrelse att då stiftelsen har en kommunal
huvudman är den inte berättigad att söka merparten av stöd från aktörer så som Statens
kulturråd.
VD och styrelse uppger att underhåll och byggnadsvård har fortlöpt under året. Däremot har
stiftelsen pausat vissa investeringar, bland annat byggnation av ny parkering. Därtill har
stiftelsen intensifierat arbetet avseende att bilda naturreservat. Dialog med Länsstyrelsen har
skett kontinuerligt under året. En representant från Länsstyrelsen planeras delta vid
styrelsens sammanträde i mars 2021 för att informera avseende bland annat syfte, skäl,
föreskrifter och skötselplan. Styrelsen kommer därefter att fatta beslut i frågan.
Arbetet med digitalisering har fortlöpt under året och till viss del intensifierats med anledning
av pandemin. Verksamheten har arbetat för att skapa aktiviteter som besökare kan
genomföra på egen hand. Ett exempel på detta är en QR-kods promenad där besökare
använder sin mobiltelefon för att inhämta information om platser utmed promenadstråket.

1
2

Sedan 1 november 2019 leds stiftelsen av en tillförordnad VD, tidigare vice VD.
Ny VD för stiftelsen anställdes i januari 2021.
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3.2. Styrning, uppföljning och ägardialog
Stiftelsen styrs av stiftelsens vision 2030, affärsplaner och verksamhetsplan enligt nedan:

Vision 2030
Affärsplaner
Verksamhetsplan 2020
Bild 1. Stiftelsens målstyrningskedja.

Visionen som fastställdes under december 2017 tar sikte på år 2030 och anger att:


Tjolöholms Slott är ett välkänt natur- och kulturhistoriskt besöksmål som lockar en halv
miljon besökare från hela Norden och kraftigt bidrar till en positiv tillväxt för regionens
turismnäring.



Tjolöholms Slotts bedriver kompletterande affärsverksamhet med god lönsamhet som
utgår från stiftelsens stadgar och på ett affärsmässigt sätt samordnar, marknadsför och
konceptutvecklar ett upplevelse- och produktutbud som är knutet till egendomens naturoch kulturvärden. Den kompletterande affärsverksamheten genererar ett ekonomiskt
överskott till driften av egendomen.

I visionen anges även fem fokusområden samt de ekonomiska förutsättningar som stiftelsen
har. Stiftelsens vision utgår ifrån kommunens vision och det finns en koppling till de områden
som lyfts i kommunens vision.
Stiftelsen har därtill antagit två affärsplaner, en övergripande affärsplan från 2012 samt en
affärsplan för evenemang. Affärsplanerna revideras löpande och utgår ifrån tidigare vision,
Vision 2020. Vision 2020 överensstämmer i stort med ny vision för 2030.
I verksamhetsplan 2020 bryter stiftelsen ned affärsplanen till totalt sex prioriterade fokusområden. Därtill finns tio prioriterade mål för året. Utöver de prioriterade fokusområdena och
de prioriterade målen finns övergripande och specifika mål för de sex affärsområdena
Staben, Egendom & Vaktmästeri, Trädgård & Natur, Kultur & Program, Evenemang samt
Hotell & Restaurang. Enligt styrelsens ordförande och vice ordförande fungerar styrningen av
stiftelsen på ett tillfredsställande sätt.
Styrelsen har sammanträtt vid fem tillfällen under 2020. Därtill har styrelsens presidium
genomfört ett antal presidiemöten tillsammans med VD under året. Av protokoll framgår att
styrelsen löpande under året fått information om stiftelsens verksamhet däribland pandemins
effekter.
Utöver den löpande verksamhetsuppföljningen har styrelsen behandlat delårsrapport per
april samt augusti. Styrelsen behandlar därtill årligen stiftelsens årsredovisning. Delårsrapporterna innehåller en kortfattad analys och uppföljning av resultat- och balansräkning
samt en finansiell rapport. Vidare erhåller styrelsen en uppföljning av ett antal
verksamhetsnära nyckeltal vid behandlingen av delårsrapporterna.
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Lekmannarevisorerna gav föregående år en rekommendation till stiftelsen avseende att
säkerställa tydlighet i uppföljning och bedömning av måluppfyllelse för respektive mål från
verksamhetsplanen. VD och styrelse beskriver i intervju att ett arbete genomförts under året.
I delårsrapport och bokslut har rubriker införts för att öka tydligheten. Dock framhålls att
samtliga mål inte är mätbara. Ett arbete har också genomförts för att minska antalet mål. VD
och styrelse uppger att det arbete som genomförts har varit positivt och bidragit till en ökad
tydlighet i målarbetet generellt. Av verksamhetsanalys 2020 framgår att stiftelsen utvecklat
uppföljningen i enlighet med lekmannarevisionens tidigare rekommendation.
Vid intervjuer framgår att samverkan och dialog med kommunen, Region Halland och
Länsstyrelsen fungerar väl. Stiftelsens ordförande och vice ordförande är tillika ordförande i
kommunstyrelsen respektive andre vice ordförande i kommunstyrelsen vilket utgör en
personunion. Ordföranden är nytillträdd under året. Ordföranden och vice ordföranden i
stiftelsen rapporterar enligt uppgift regelbundet om väsentliga händelser i stiftelsen till
kommunstyrelsen.
3.2.1. Vår bedömning
Enligt vår bedömning har stiftelsen en fungerade process för målarbetet. Detta genom att
stiftelsens målarbete utgår från visionen som därefter bryts ned i affärsplaner. Utifrån
affärsplanerna finns en verksamhetsplan som styrelsen antar årligen.
Enligt vår bedömning har styrelsen säkerställt en återkommande uppföljning av ekonomi och
verksamhet under året. Styrelsen erhåller delårsrapporter vid två tillfällen under året. Därtill
behandlar styrelsen årligen årsredovisningen för stiftelsen. I delårsrapporterna och
årsredovisningen följs stiftelsens ekonomi upp. Vidare erhåller styrelsen återkommande
verksamhetsuppföljning vid styrelsesammanträdena samt en uppföljning av ett antal
verksamhetsnära nyckeltal vid behandlingen av delårsrapporterna. Per mars erhöll styrelsen
därtill verksamhetsuppföljning och analys per helår 2020.
Vår bedömning är att styrelse och VD under året i huvudsak bedrivit verksamheten i enlighet
med stiftelsens ändamål. Av stiftelsens stadgar framgår att stiftelsen har som ändamål att
äga och förvalta Tjolöholms egendom och utveckla för Västsverige värdefulla verksamheter
inom kulturområdet för turism och friluftsliv. Stiftelsen har under året arbetat med att förvalta
Tjolöholms egendom samt anpassat verksamheten för att möjliggöra att arrangera olika
former av aktiviteter för att främja turism och friluftsliv trots rådande pandemi.
3.3. Riskanalys och intern kontroll
Stiftelsen har ett reglemente för intern kontroll. Reglementet beskriver arbetet med
riskbedömning, vad internkontrollplanen ska innehålla samt ansvarsfördelning för internkontrollarbetet. Enligt reglemente ska stiftelsen årligen anta en plan för intern kontroll samt
följa upp föregående års plan. Stiftelsens styrelse har enligt reglementet det övergripande
ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll.
Vid sammanträdet i september 2019 genomförde styrelsen en riskanalys inför 2020 års
kontrollplan. Styrelsen antog internkontrollplan för 2020 vid sammanträdet i december 2019.
Internkontrollplanen består av fyra kontrollpunkter, däribland arbetsmiljö, rutiner för
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utbetalning av löner, representation samt Dataskyddsförordningen GDPR. Vid intervju
uppger styrelsen att pandemin bidragit till lärdomar i arbetet med intern kontroll inför 2021.
3.3.1. Vår bedömning
Vår bedömning är att stiftelsen i allt väsentligt har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Granskningen visar att styrelsen antagit en internkontrollplan för 2020 som utgår från en
riskanalys.
3.4. Årets resultat
För verksamhetsåret 2020 redovisar stiftelsen ett negativt resultat om 2,6 miljoner kronor.
Stiftelsens nettoomsättning har halverats. Av årsredovisning framkommer att
evenemangsintäkter har minskat med 4,5 miljoner kronor jämfört med föregående år. Likaså
har försäljning av mat och dryck minskat med 6 miljoner kronor. Intäktsminskningen beror på
rådande pandemi. Vidare framkommer att parkeringsintäkterna har, trots uteblivna
evenemang, legat i nivå med 2019 års intäkter. Stiftelsen har erhållit statligt stöd om cirka 1,2
miljoner kronor med anledning av pandemin. Som tidigare nämnt begärdes och erhölls en
garanti från kommunstyrelsen med anledning av pandemin. Någon likviditetsbrist har inte
uppstått under året, och stiftelsen har därför inte begärt ut någon ersättning utifrån garantin.
Stiftelsen har dock i slutet av året ingivit en ny motsvarande begäran om garanti med
anledning av befarade intäktsbortfall 2021.
3.4.1. Vår bedömning
Vi kan konstatera att stiftelsen har haft ett utmanande år ekonomiskt. Granskningen visar att
stiftelsen vidtagit åtgärder för att minimera de ekonomiska konsekvenserna och anpassa
verksamheten till nya förutsättningar.
Till följd av pandemin redovisar stiftelsen ett negativt resultat om 2,6 miljoner kronor.
Underskottet är till stor del hänförligt till minskade intäkter avseende evenemang och
försäljning med anledning av pågående pandemi.
Mot denna bakgrund är vår bedömning att VD och styrelse har agerat aktivt för att minimera
de negativa effekterna under 2020 och därigenom anpassat stiftelsens verksamhet och
ekonomi för att säkerställa att stiftelsen sköts på ett i huvudsak ekonomiskt tillfredställande
sätt.
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4.

Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning är att stiftelsens verksamhet sköts på ett huvudsakligen
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att stiftelsens interna
kontroll är tillräcklig.
Vi bedömer att lekmannarevisionens tidigare rekommendation till stiftelsen om att säkerställa
tydlighet avseende uppföljning och bedömning av måluppfyllelse för respektive mål från
verksamhetsplanen har omhändertagits.

Göteborg den 22 mars 2021

Karin Iveroth
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Ludwig Reismer
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Ernst & Young AB

Liselott Daun
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1: Revisionskriterier
Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller interna regelverk, policys och
fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd
teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:


Stiftelselag (1994:1220) 2 kap. om styrelsens och VD:s ansvar för förvaltningen



Kommunallagen (2017:725) 10 kap. 6 § om fullmäktiges ansvar för kommunala
stiftelser



Stadgar för Stiftelsen Tjolöholm



Kungsbacka kommuns bestämmelser som avser stiftelser och kommunkoncernen
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Bilaga 2: Källförteckning
Intervjuade funktioner


Gruppintervju med VD och styrelsens presidium, 2020-12-17.

Dokumentation


Affärsplan Evenemang



Affärsplan Tjolöholms slott



Analys av verksamhetsåret 2020



Begäran om garanti 2020 samt 2021



Delårsrapport med verksamhetsanalys per april 2020



Delårsrapport med verksamhetsanalys per augusti 2020



Handlingsplan Coronakrisen



Internkontrollplan och riskbedömning 2020



Rapport om effekter och åtgärder med anledning av Covid-19



Reglemente intern kontroll.



Stadgar för Stiftelsen Tjolöholm



Styrelsens och verkställande direktörs instruktioner



Styrelseprotokoll för 2020



Verksamhetsplan 2020



Vision 2030



Årsredovisning 2020
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2021-05-04

§ 167
Dnr 2021-00277
Årsredovisning 2020 för Eksta Bostads AB och Tempohus AB
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2020, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport för Eksta Bostads AB samt Tempohus
Kungsbacka AB till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Eksta Bostads AB har överlämnat årsredovisning för koncernen samt
revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för
verksamhetsåret 2020.
I revisionens granskningsrapport görs bedömningen att verksamheten skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den
interna kontrollen varit tillräcklig.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige noterar inkomna
handlingar till protokollet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-14
Eksta Bostads AB:s årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse, 2021-04-14
Granskningsrapport 2020 Eksta Bostads AB, 2021-03-31
Granskningsrapport 2020 Tempohus Kungsbacka AB, 2021-03-31
Granskningsredogörelse 2020 Eksta Bostads AB och Tempohus AB daterad 202103-22
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

1 (1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-14
Diarienummer

KS 2021-00277

Årsredovisning 2020 för Eksta Bostads AB och Tempohus Kungsbacka AB
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2020, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport för Eksta Bostads AB samt Tempohus Kungsbacka AB till protokollet
Sammanfattning av ärendet
Eksta Bostads AB har överlämnat årsredovisning för koncernen samt revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2020.
I revisionens granskningsrapport görs bedömningen att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige noterar inkomna handlingar till protokollet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-14
Eksta Bostads AB:s årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse, 2021-04-14
Granskningsrapport 2020 Eksta Bostads AB, 2021-03-31
Granskningsrapport 2020 Tempohus Kungsbacka AB, 2021-03-31
Granskningsredogörelse 2020 Eksta Bostads AB och Tempohus AB daterad 2021-03-22
Beslutet skickas till
Eksta Bostads AB

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

1 (1)
Kommunledningskontoret
Erik Stenkil
0300 83 81 10

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

GRANSKNINGSRAPPORT
Org.nr 556497-8293

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2020. Granskningen har utförts i enlighet med
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi planerat
och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att
bolagets interna kontroll är tillräcklig.
Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon
grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte.
En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en
granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.

Underskrift i enlighet med digital signering

Birgitta Litsegård
Av kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor

Stefan Strömgren
Av kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor

Stefan Friberg
Av kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor

Hans-Åke Fryklund
Av kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor

Christine Lindeberg
Av kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor

Bo Regnér
Av kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor

Rolf-Arne Ullaeus
Av kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor
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Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2020. Granskningen har utförts i enlighet med
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi planerat
och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att
bolagets interna kontroll är tillräcklig.
Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon
grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte.
En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en
granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.
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1.

Granskningsinriktning

1.1. Bakgrund
Lekmannarevisionens uppdrag regleras i aktiebolagslagens kap 10. Av 3 § framgår att
lekmannarevisorns uppdrag är att granska:


Om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt.



Om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.



Om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Vidare framgår det att granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed vid
detta slag av granskning kräver. Lekmannarevisorernas granskning ska utföras enligt God
revisionssed. Lekmannarevisorerna har beslutat att 2019 genomföra en grundläggande
granskning av Eksta Bostadsaktiebolag (Eksta) och dotterbolaget Tempohus AB
(Tempohus).
1.2. Syfte
Syftet är att genomföra en grundläggande granskning och bedöma om Eksta
Bostadsaktiebolag samt Tempohus AB sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt
tillfredsställande sätt enligt ägarens vilja samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.
Därtill syftar granskningen till att följa upp de rekommendationer som lekmannarevisorerna
ställt till Eksta Bostadsaktiebolag under de tre senaste årens granskningar.
1.3. Avgränsning
Granskningen avgränsar sig till en översiktlig granskning av bolagens ändamålsenlighet,
ekonomiskt tillfredställande skötsel och intern kontroll. Lekmannarevisionen granskar inte
bolagets redovisning eller interna kontroll i redovisningsfrågor.
Uppföljningen av ställda rekommendationer avser enbart Eksta Bostadsaktiebolag.
Tempohus är dotterbolag till Eksta. VD och styrelsepresidium i Eksta är tillika VD och
styrelsepresidium i Tempohus. Mot bakgrund av detta behandlas bolagen i samma
granskningsredogörelse.
1.4. Revisionskriterier
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser,
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning framgår av bilaga 1.
1.5. Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Källförteckning
framgår av bilaga 2. Samtliga intervjuade har getts tillfälle att sakfelsgranska rapporten.
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2.

Resultat från 2019 års granskning

I förra årets granskningsredogörelse för Eksta Bostadsaktiebolag (Eksta) och Tempohus AB
(Tempohus) bedömdes styrelsen ha säkerställt en god styrning i enlighet med de riktlinjer
som anges i ägardirektivet. Däremot rekommenderas Eksta att säkerställa uppföljning och
rapportering av måluppfyllelsen för samtliga mål. Uppföljning av måluppfyllelse för merparten
av Ekstas mål för målperioden har skett till styrelsen i oktober 2019. Vidare framgår en
övergripande beskrivning av hur bolaget arbetat utifrån vision och mål i årsredovisningen.
Dock skedde ingen tydlig uppföljning och rapportering av måluppfyllelsen för samtliga Ekstas
mål. Mot bakgrund av detta kvarstod rekommendationen från tidigare år i föregående års
granskning.
Styrelsen bedömdes ha bedrivit bolagens verksamhet på ett ekonomiskt tillfredsställande
sätt. Eksta redovisade ett positivt resultat om 42 miljoner kronor och Tempohus redovisade
ett positivt resultat om 55 tusen kronor. Det bedömdes att styrelse och VD bedrivit bolagens
verksamhet på ett ekonomiskt tillfredställande sätt. Det noterades dock att Eksta inte
uppnådde soliditets- och direktavkastningskravet i ägardirektivet.
Sammantaget bedömes styrelsen under året ha skött verksamheterna på ett huvudsakligen
ändamålsenligt sätt och skött verksamheterna på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagens interna kontroll i stort är tillräcklig.
I granskningen bedömdes dock tidigare rekommendation till Eksta avseende uppföljning
kvarstå. Nedan rekommendation kvarstår från 2016:


Säkerställa uppföljning och rapportering av måluppfyllelsen för samtliga mål.
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3. Granskningsresultat 2020
3.1. Väsentliga händelser under året
VD och styrelse beskriver att pågående pandemi har påverkat bolagets verksamhet.
Möjligheten till fysiska möten med både kontorspersonal och den personal som arbetar ute i
verksamheten har begränsats. Därtill har bolaget inte kunnat genomföra planerade
studiebesök eller möten med andra bostadsbolag. Styrelsen och VD uppger dock att ITstrukturen har fungerat väl och att övergången till digitala möten samt arbete hemifrån har
varit i stort oproblematisk.
Bolagets hyresgäster har även påverkats av pandemin. En lokalhyresgäst har drabbats
särskilt och bolaget har arbetat för att ge hyresgästen stöd. Därtill har verksamheten i
trygghetsboendet i Kolla påverkats. Aktiviteter och evenemang har ställts in för att begränsa
smittspridning vilket medför att hyresgästerna inte har fått ta del av den sociala närvaro som
konceptet trygghetsboende ska erbjuda.
Bolaget är medlem i bransch- och intresseorganisationen Sveriges Allmännytta (SABO).
Medlemskapet utgör en årlig kostnad om cirka 400 tusen kronor. Men stödet från SABO
under pandemin beskrivs som undermåligt. Bolaget har istället nyttjat andra nätverk för att
hitta lösningar på problem som uppstått med anledning av pandemin. Mot bakgrund av bland
annat detta pågår nu en dialog inom bolaget om att istället bli medlem i
branschorganisationen Fastighetsägarna.
VD och styrelse uppger vid intervju att ett stort lokalbestånd har sålts för sammanlagt
omkring 200 miljoner kronor. Lokalerna som avyttrades inhyste två friskolor samt en
vårdcentral. En konsult anlitades som hjälpte bolaget avseende ekonomi, juridik och
transaktioner kopplat till försäljningen. Försäljningen blev färdig i oktober 2020. Vinsten av
försäljning efter realisationsförlust uppgår till omkring 40 miljoner kronor.
Ytterligare väsentliga händelser under året har varit rekrytering av nyckelpersoner inom
bolaget. Bland annat har en ny HR-chef samt en ny ekonomichef anställts.
Eksta har under året haft flera pågående byggnadsprojekt. Av årsredovisning 2020
framkommer att bolaget under året färdigställt 98 lägenheter fördelat på tre projekt.
Verksamheten i Tempohus beskrivs ha övergått från nybyggnation till fokus på förvaltning av
befintligt bestånd. Vid intervju lyfts en stor utmaning kopplat till den planerade utflytt som
kommer ske under 2021. Hyresgästerna i Tempohus är nyanlända och är endast berättigade
lägenhet under etableringsfasen. Samverkan med kommunen avseende denna målgrupp
uppges behöva stärkas. Kommunen övertar bostadsansvaret för dessa individer vid
etableringsfasens avslut.
Vidare beskriver VD och styrelse att samsyn med ägaren avseende bolagets uppdrag
kopplat till boendeintegration behöver utvecklas. Regelbundna presidiemöten sker mellan
kommunstyrelsen samt bolaget och beskrivs fungera väl. Men samverkan och samsyn med
hela den kommunala organisationen behöver utvecklas.
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3.2. Styrning, uppföljning och ägardialog
3.2.1. Styrning
Eksta har utarbetat en målstyrningskedja som beskrivs och förklaras närmare nedan:

Mål 2020–2022 (målplan)

Bild 1. Ekstas målstyrningskedja.

Visionen för Eksta lyder: ”Eksta framtidens boende – i framkant för ett miljöklokt och tryggt
Kungsbacka”.
Mål och affärsidé, vilken revideras årligen, behandlades och antogs av styrelsen i mars
2020. Dokumentet innehåller utdrag ur bolagsordning och ägardirektiv. Vidare innehåller
dokumentet sju målsättningar som tillsammans utgör affärsidén. Målen avser att Eksta ska:


vara en ledande aktör på bostadsmarknaden i Kungsbacka



stärka hyresrätten som en attraktiv upplåtelseform



samverka, både lokalt och regionalt för att driva byggherrefrågor med målsättning att
minska kostnader i samtliga delar i byggprocessen

Dokumentet med mål och affärsidé innehåller även ytterligare tre energi- och miljömål som
avser att minimera energianvändningen med hjälp av ny teknik och energieffektivt byggande.
Mål 2020–2022 fastställdes av bolagsledningen i oktober 2019. Planen innehåller mål inom
områdena värdegrund, förvaltning, byggproduktion, ekonomi samt energi och miljö.
Exempelvis återfinns ett mål om att driva utvecklingen inom partneringsamverkan och
energieffektivt byggande, vilket är i linje med målet om samverkan, samt målet om att minska
energianvändningen i mål och affärsidén.
Målen för 2020–2022 har brutits ner i handlingsplaner på avdelningsnivå. I
handlingsplanerna har respektive avdelning inom bolaget tagit fram mål för perioden med
koppling till de övergripande målen som fastställs på bolagsnivå. Avdelningarna anger även
aktiviteter för hur de ska uppnå målen. Avdelningarnas handlingsplaner bryts sedan ner till
handlingsplaner för varje medarbetare med mål för perioden.
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Tempohus målstyrningskedja utgår ifrån Ekstas. Tempohus mål och affärsidé innehåller
utdrag ur bolagsordning och ägardirektiv. Därtill tydliggör dokumentet att bolagets
målsättning och affärsidé är att arbeta för att tillgodose Kungsbackas behov av bostäder för
främst nyanlända vilka är kommunplacerade i kommunen. Då Tempohus inte har anställda
inom bolaget finns inte verksamhetsplan eller handlingsplaner för bolaget.
3.2.2. Uppföljning
Styrelsen i Eksta får ekonomisk rapportering tertialvis. Av protokoll framgår att styrelsen för
Eksta behandlat tertialrapport per april och per augusti. Av tertialrapport per augusti framgår
att bolaget prognostiserade ett positivt resultat för helåret om cirka 20 miljoner kronor. Därtill
framgår i tertialrapporten en övergripande beskrivning av pågående ny-, till- och
ombyggnationer samt energiproduktion.
Av protokoll framgår att styrelsen för Tempohus inte erhållit eller behandlat tertialrapport per
april. Enligt uppgift beror detta på den ringa verksamhet bolaget haft under årets första
tertial. VD rapporterade enligt uppgift periodens utfall till styrelseordförande och
kommunstyrelsen erhöll bolagets tertialrapport. Styrelsen erhöll och godkände tertialrapport
per augusti i september. Av tertialrapporten framgår att bolaget prognostiserade ett positivt
resultat för helåret om cirka 775 tusen kronor.
Styrelsen för båda bolagen har även återkommande under året erhållit rapporter från
pågående projekt under styrelsesammanträdena. Rapporteringen har bland annat avsett nytt
Björkris vård & omsorgsboende, Förlanda Kyrkstigen, Hammerö 19:3 samt Särö vård &
omsorgsboende.
Lekmannarevisorerna ställde föregående år en rekommendation till Eksta avseende att
säkerställa uppföljning och rapportering av måluppfyllelsen för samtliga mål. Under året har
Eksta utvecklat sitt arbete med uppföljning av måluppfyllelse. Måluppfyllelse för året
rapporteras till styrelsen i årsredovisning. Rapporteringen sker med grund i de mål som
styrelsen beslutat, det vill säga den målplan som vilar på den av styrelsen antagna Mål och
affärsidé. Av årsredovisning framkommer att måluppfyllelsen för 2020 bedöms vara god.
3.2.3. Ägardialog
Enligt ordförande för Eksta träffar presidiet och bolagets VD årligen kommunstyrelsens
presidium vid tre till fyra tillfällen. Enligt styrelsens ordförande upplevs dialogen med ägaren
fungera i huvudsak väl. Däremot uppges ett behov av ytterligare dialog avseende långsiktig
planering vad gäller exempelvis strategisk planering för att motverka boendesegregation.
Dialogen mellan VD och tjänstepersoner i kommunen uppges vara tät och fungera i
huvudsak väl. Men även här uppges att samverkan och samsyn kring den långsiktiga
planeringen kan stärkas.
3.2.4. Vår bedömning
Enligt vår bedömning har bolagen en i huvudsak fungerade process för målarbetet. Detta
genom att Ekstas målarbete utgår från visionen som därefter bryts ned i en mål- och
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affärsidé som revideras årligen. Utifrån mål- och affärsidén finns dokumentet mål 2020–2022
som därefter konkretiseras i handlingsplaner på avdelnings- och individuell nivå. Tempohus
har utarbetat en mål- och affärsidé. Vi noterar även att Eksta har utvecklat sitt arbete med
uppföljning av måluppfyllelse. Måluppfyllelse för året rapporteras till styrelsen i
årsredovisning. Vi bedömer att lekmannarevisionens tidigare rekommendation till Eksta om
att säkerställa uppföljning och rapportering av måluppfyllelsen för samtliga mål har
omhändertagits.
Enligt vår bedömning har styrelsen säkerställt en i huvudsak ändamålsenlig uppföljning av
såväl ekonomi som verksamhet i bolagen. Detta genom att styrelsen för Eksta erhåller
tertialrapporter under året där bolagets ekonomi följs upp. I årsredovisningen följs ekonomi
och verksamhet upp. Vidare erhåller styrelsen löpande under året information om bolagets
verksamhet samt pågående projekt. Styrelsen för Tempohus har följt upp ekonomin under
året genom tertialbokslut per augusti samt årsbokslut. Tertialrapport per april behandlades
inte i styrelsen som en följd av att bolaget under perioden haft en begränsad verksamhet.
Vår bedömning är att styrelse och VD under året i huvudsak har bedrivit verksamheten i
enlighet med bolagens ändamål. Av bolagsordningen framgår att Eksta ska förvärva och
sälja fastigheter eller tomter för att där uppföra och förvalta bostadshus med hyresrätter samt
att bolaget ska främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda hyresgästerna
möjlighet till boendeinflytande. Eksta har under året arbetat med att producera nya bostäder
och arbetat med boendeinflytande genom områdesyror. Bolagsordning för Tempohus anger
att bolaget ska förhyra, arrendera, förvärva och sälja fastigheter eller tomter för att där
uppföra och förvalta bostäder med hyresrätter. Bolaget ska främja bostadsförsörjningen i
kommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Tempohus har under
året hyrt ut bostäder samt arbetat med underhåll.
3.3. Riskanalys och intern kontroll
Av intervju framgår att bolagets arbete med intern kontroll sker på samma vis som
föregående år. I november 2019 fastställde styrelsen för Eksta riskanalys för bolagets arbete
med intern kontroll 2020. Av riskanalysen framgår person-, affärs-, finansierings-, egendomsoch miljörisker. I riskanalysen beskrivs för vissa risker hur dessa hanteras men i likhet med
föregående år saknas en sammanhållen plan för hur identifierade risker inom bolagets
verksamhet ska omhändertas.
Enligt protokoll fastställde styrelsen för Tempohus riskanalys för bolagets verksamhet i
februari 2019. Av riskanalysen framgår att bolagets analys följer moderbolagets och att flera
delar därmed är likadana för bolagen. Likt föregående år är det inte tydligt hur risker som
framkommer i Tempohus riskanalys omhändertas.
3.3.1. Vår bedömning
Vår bedömning är att bolagen i stort har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Granskningen
visar att styrelserna i Eksta och Tempohus har fastställt riskanalyser för respektive
verksamhet. Vi noterar att ingen förändring har skett avseende att tydliggöra hur identifierade
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risker inom bolagens respektive verksamheter ska omhändertas. Lekmannarevisorerna
avser att under 2021 närmare följa hur bolaget arbetar med riskanalys och internkontroll.
3.4. Årets resultat
Eksta Bostads AB:s resultat för året uppgår till 118,7 miljoner kronor1 före
bokslutsdispositioner och skatt, att jämföra med 41,7 miljoner kronor föregående år.
Intäkterna från den löpande verksamheten uppgår till 389 miljoner kronor, att jämföra med
378 miljoner kronor föregående år. Intäkterna består i huvudsak av hyresintäkter från
bostäder och lokaler. Driftskostnaderna uppgår till 133,4 miljoner kronor, att jämföra med
139,9 miljoner kronor föregående år. Finansiella poster ger ett överskott om 26,4 miljoner
kronor, att jämföra med ett underskott om 43,5 miljoner kronor föregående år.
Enligt årsredovisning 2020 uppnår Ekstas direkta soliditet inte ägarens långsiktiga mål om 20
procent soliditet. Målet uppnås dock om övervärdena i fastighetsbeståndet beaktas. Vidare
har inte direktavkastningskravet om 6 procent uppnåtts under året. Den direkta soliditeten
uppgår till 14,06 procent och direktavkastningen till 4,24 procent.
Tempohus redovisar enligt årsredovisning för 2020 ett positivt resultat för helåret om 2,9
miljoner kronor, att jämföra med 55 tusen kronor föregående år. Enligt ägardirektiv ska
Tempohus generera årliga positiva resultat och ge moderbolaget en marknadsmässig
avkastning på insatt kapital. Årets resultat är positiv men möjliggör enligt årsredovisningen
inte någon utdelning till moderbolaget.
3.4.1. Vår bedömning
Enligt vår bedömning har styrelse och VD bedrivit bolagens verksamhet på ett ekonomiskt
tillfredställande sätt. Eksta redovisar ett positivt resultat om 118,7 miljoner kronor och
Tempohus redovisar ett positivt resultat om 2,9 miljoner kronor. Vi noterar dock att Eksta inte
uppnår soliditets- och direktavkastningskravet i ägardirektivet.

1

Eksta Bostads AB har under året sålt tre fastigheter som innebar dels en bokföringsmässig
realisationsförlust om 15 miljoner i samband med försäljning av fastigheterna till dotterdotterbolag,
dels en utdelning från dotterbolaget Eksta Samhällsfastigheter AB om 66,5 mnkr avseende vinsten vid
den externa försäljningen av aktierna i dotterdotterbolagen, vilket totalt ger en positiv resultatpåverkan
om 51,5 mnkr. Ytterligare en förklaring till det förbättrade resultatet 2020 är att det föregående år
skedde en nedskrivning på det bokförda värdet av fastigheter på 20 mnkr.
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4. Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning är att bolagens verksamhet sköts på ett huvudsakligen
ändamålsenligt sätt. Vidare är vår bedömning att verksamheten sköts på ett från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagens interna kontroll i stort är tillräcklig.
Vi konstaterar att det inte är tydligt hur de identifierade riskerna i bolagens riskanalys
omhändertas. Lekmannarevisorerna avser att under 2021 närmare granska hur bolagen
arbetar med riskanalys och intern kontroll.
Vi bedömer att lekmannarevisionens tidigare rekommendation till Eksta om att säkerställa
uppföljning och rapportering av måluppfyllelsen för samtliga mål har omhändertagits.
Göteborg den 22 mars 2021

Karin Iveroth
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Ludwig Reismer
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Ernst & Young AB

Liselott Daun
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1: Revisionskriterier
Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller interna regelverk, policys och
fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd
teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:


Aktiebolagslagen (2005:551) 8 kap. 4 § som reglerar styrelsens ansvar



Kommunallagen (2017:725) 10 kap. 3 § som reglerar fullmäktiges ansvar för
kommunala bolag



Ägardirektiv för Eksta Bostadsaktiebolag samt Tempohus AB



Bolagsordning för Eksta Bostadsaktiebolag samt Tempohus AB



Kungsbacka kommuns bestämmelser som avser bolagen och kommunkoncernen
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Bilaga 2: Källförteckning
Intervjuade funktioner


Gruppintervju med VD, ekonomichef samt styrelsens
Bostadsaktiebolag samt Tempohus AB, 2020-12-17.

ordförande

för

Eksta

Dokumentation


Bolagsordning för Eksta AB



Bolagsordning för Tempohus AB



Handlingsplan för intern kontroll och LOU för Eksta AB



Mål 2020–2022 för Eksta AB



Mål och affärsidé 2020 för Eksta AB



Riskanalys för Eksta AB



Riskanalys för Tempohus AB



Styrelseprotokoll 2020 för Eksta AB



Styrelseprotokoll 2020 för Tempohus AB



Tertialrapporter för Eksta AB



Tertialrapport per augusti för Tempohus AB



Årsredovisning 2020 för Eksta AB



Årsredovisning 2020 för Tempohus AB



Ägardirektiv för Eksta AB



Ägardirektiv för Tempohus AB
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-05-11

§ 183
Dnr 2021-00447
Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet i Halland
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet i Halland
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Jäv
Eva Borg (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet i Halland är en fristående juridisk organisation med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Halland samt Kungsbacka, Varberg,
Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholms kommuner som medlemmar. Förbundet
har till uppgift att ge lokala aktörer möjlighet att utveckla samverkan inom
rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i
behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.
Revisionsberättelse ska lämnas till förbundsmedlemmarna i enlighet med lagen om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och medlemmarna ska
pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet i Halland har beslutats av dess
styrelse.
Av revisionsberättelsen framgår att styrelsen i Samordningsförbundet Halland
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.
Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
årsredovisningen upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal
redovisning och god redovisningssed.
Revisorerna bedömer även att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Revisorerna i Samordningsförbundet i Halland tillstyrker att styrelsen och dess
ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-16
Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet i Halland, antagen 2021-04-08
Revisionsberättelse KPMG daterad 2021-04-06
Revisionsberättelse, revisor Region Halland daterad 2021-03-26

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2021-05-11

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-16
Diarienummer

KS 2021-00447

Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet i Halland

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet i Halland ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet i Halland är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Halland samt Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och
Laholms kommuner som medlemmar. Förbundet har till uppgift att ge lokala aktörer möjlighet att
utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till
personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.
Revisionsberättelse ska lämnas till förbundsmedlemmarna i enlighet med lagen om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och medlemmarna ska pröva frågan om styrelsen
ska beviljas ansvarsfrihet.
Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet i Halland har beslutats av dess styrelse.
Av revisionsberättelsen framgår att styrelsen i Samordningsförbundet Halland bedrivit verksamheten
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen
varit tillräcklig.
Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god
redovisningssed.
Revisorerna bedömer även att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som är uppställda.
Revisorerna i Samordningsförbundet i Halland tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter ska beviljas
ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-16
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Kommunledningskontoret
Erik Stenkil
0300 83 81 10

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet i Halland, antagen 2021-04-08
Revisionsberättelse KPMG daterad 2021-04-06
Revisionsberättelse, revisor Region Halland daterad 2021-03-26
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet i Halland

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-05-11

§ 184
Dnr 2020-00619
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om policy för erbjudande av
modersmålsundervisning
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte behövs något
kompletterande, normerande styrdokument eftersom det finns lagstiftning på
området.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) föreslår i motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 8
september 2020, att, utifrån i motionen angivna tio punkter, fastställa en policy för
modersmålsundervisning i Kungsbacka kommun.
1978 var det 8 procent av skoleleverna som hade annat hemspråk än svenska. År
2019 var andelen 30 procent. 283 000 elever var läsåret 2017/18 berättigade till
modersmålsundervisning i grundskolan och motsvarande skolformer. Cirka 168 000
elever deltog i modersmålsundervisningen.
Modersmålsundervisningen regleras i skollagen (2010:800) och skolförordningen
(2011:85).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-04-11
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads protokoll 2021-01-20, § 4
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse 2020-12-07
Nämnden för Förskola & Grundskolas protokoll 2020-12-16, § 134
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse 2020-11-22
Motion från Carita Boulwén (SD) om policy för erbjudande om
modersmålsundervisning 2020-07-30
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-11
Diarienummer

KS 2020 - 00619

Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om policy för erbjudande av
modersmålsundervisning
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte behövs något kompletterande,
normerande styrdokument eftersom det finns lagstiftning på området.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) föreslår i motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 8 september 2020, att,
utifrån i motionen angivna tio punkter, fastställa en policy för modersmålsundervisning i Kungsbacka
kommun.
1978 var det 8 procent av skoleleverna som hade annat hemspråk än svenska. År 2019 var andelen 30
procent. 283 000 elever var läsåret 2017/18 berättigade till modersmålsundervisning i grundskolan och
motsvarande skolformer. Cirka 168 000 elever deltog i modersmålsundervisningen.
Modersmålsundervisningen regleras i skollagen (2010:800) och skolförordningen (2011:85).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-04-11
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads protokoll 2021-01-20, § 4
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse 2020-12-07
Nämnden för Förskola & Grundskolas protokoll 2020-12-16, § 134
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse 2020-11-22
Motion från Carita Boulwén (SD) om policy för erbjudande om modersmålsundervisning 2020-07-30
Beskrivning av ärendet
Carita Boulwén (SD) föreslår i motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 8 september 2020, ,
att, utifrån i motionen angivna tio innehållspunkter fastställa en policy för modersmålsundervisning i
Kungsbacka kommun. Av motionen framgår att syftet är att nedprioritera kommunalt finansierad
modersmålsundervisning av kostnadsskäl och därför strama upp praxis till de lagar och föreskrifter
som styr.
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Lena Knutsson
0300-83 47 24

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Nämnderna för Gymnasium & Arbetsmarknad och Förskola & Grundskola har i sina respektive
yttranden kommenterat de i motionen tio punktade förslagen till innehåll i en policy. Nämnderna
föreslår, med hänvisning till dessa kommentarer – beskrivningar om hur modersmålsundervisningen
bedrivs och planeras – att motionen därmed ska anses vara besvarad.
1.

Inledning

283 000 elever var läsåret 2017/18 berättigade till modersmålsundervisning i grundskolan och
motsvarande skolformer. Cirka 168 000 elever deltog i modersmålsundervisningen. Det i särklass
största språket är arabiska. Nästan 7 procent av samtliga elever i den svenska grundskolan är
berättigade till modersmålsundervisning i arabiska. Bland de tio största språken är
deltagandefrekvensen störst i somaliska, nästan fyra av fem berättigade elever deltar i undervisningen.
1978 var det 8 procent av skoleleverna som hade annat hemspråk än svenska. År 2019 var andelen 30
procent.
Modersmålsundervisningen regleras i skollagen (2010:800) och skolförordningen (2011:85).
Kommunledningskontoret kan konstatera att det just nu finns flera olika utredningar på nationell nivå
som har att göra med språkkunskaper, inte bara i modersmål utan också i svenska. Modersmålets
betydelse för inlärning i vissa fall å ena sidan, och det svenska språkets betydelse för integration och
svenskt medborgarskap å andra sidan, har varit föremål för flera statliga utredningar, varav
Kungsbacka kommun nyligen har yttrat sig över några av dem såsom Förskola för alla barn – för
bättre språkutveckling (SOU 2020:67), Krav på kunskaper i svenska om samhällskunskap för svenskt
medborgarskap (SOU 2021:2) och Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom
Komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66).
Ytterligare en utredning som Kungsbacka kommun fått på remiss och besvarat är Ökad kvalitet i
lärarutbildningen och fler lärare i skolan (PM Utbildningsdepartementet 2021-01-15), där
utredningen föreslår ändrade behörighetsregler för att bland annat få fler modersmålslärare och lärare i
svenska som andraspråk. Två statliga utredningar berör särskilt modersmålsfrågan och båda nämns i
nämndernas yttranden över motionen; Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet
(SOU 2017:54) och För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering –
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18).
1.2
Det svenska språket och modersmål
Språk har olika positioner och värden. I språklagen (2009:600) görs en tydlig åtskillnad mellan
svenska och andra språk. Där anges till exempel att alla i Sverige ska ges möjlighet att lära sig,
utveckla och använda svenska. För övriga språk, med undantag för de nationella minoritetsspråken,
gäller att man ska ges möjlighet att utveckla och använda språken, men inte att lära sig dem från
grunden (SOU 2019:18).
Deltagande i modersmålsundervisning utgör ett positivt bidrag till elevernas studieresultat, vilket ökar
möjligheterna att nå det integrationspolitiska målet om lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett
etnisk och kulturell bakgrund (SOU 2019:18) men säger ingenting om modersmålsundervisningens
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påverkan på elevens integration i det svenska samhället. Däremot nämns nyanlända lärares
integration, som bland annat modersmålslärare.
I det snabbspår om 26 veckor som sjösattes för nyanlända lärare år 2016, krävs ingen allmän
behörighet i svenska språket för att bli antagen till utbildningen. Utbildningen leder inte till
lärarlegitimation men syftar till att deltagaren ska fortsätta att utbilda sig mot svensk lärarlegitimation.
I utredningen om språkutveckling i förskolan (SOU 2020:67) sägs att det finns signaler om att det
förekommer att förskollärare med förskollärarexamen har bristande kunskaper i svenska och att det är
viktigt att den flerspråkiga personalen har pedagogisk utbildning och vid sidan om sitt modersmål
också har ett utvecklat svenskt språk.
1.3
Forskning (SOU 2019:18 s. 289)
Elevers studieresultat påverkas av lärarnas pedagogiska skicklighet och elevernas motivation.
Dessutom varierar kvaliteten på och tillgången till modersmålsundervisning mellan landets huvudmän
och skolor. Bristande likvärdighet gör generaliseringen ännu svårare. Sannolikt finns en ömsesidigt
förstärkande verkan mellan studiemotivationen, vårdnadshavarnas skolengagemang och deltagandet i
modersmålsundervisning.
Modersmålsundervisningens självständiga bidrag till elevers samlade studieresultat, i meningen att
enbart deltagandet skulle utgöra en avgörande påverkan, kan dock aldrig bedömas isolerat från andra
faktorer som påverkar studieresultaten. Den sammantagna bilden utifrån tillgänglig forskning är att det
mesta tyder på positiva effekter på studieresultat av deltagande i modersmålsundervisning, men
sambandet bör tolkas med försiktighet eftersom andra faktorer försvårar jämförelsen.
2. Nämndernas yttranden över motionens tio punkter i sammanfattning
2.1

Språkkravstest innan undervisning beviljas

Nämndernas yttranden

Modersmålsläraren gör en bedömning av elevens språkkunskaper innan plats i modersmålsgrupp
erbjuds. Det krävs att eleven har grundläggande kunskaper i språket för att få undervisning. Vid
tveksamheter om eleven uppfyller kravet på grundläggande kunskaper görs en så kallad språköversikt i
årskurs F-3, nu planerad till årskurs 4. Språköversikterna är skapade av lärare i Kungsbacka och något
motsvarande material finns inte att få någon annanstans. På gymnasiet er bjuds eleven
modersmålsundervisning endast om det finns förutsättningar för eleven att få godkänt eller utifrån
betyget från grundskolan.
2. 2

En förutsättning för undervisning i språket är att det talas på daglig basis i hemmet

Nämndernas yttranden

Vårdnadshavaren eller den myndige eleven intygar att det aktuella språket är det dagliga
umgängesspråket i hemmet. Läraren kontrollerar också detta vid en första kontakt med
vårdnadshavaren. Ensamkommande barn och unga uppfyller (i regel, utred. anm.) inte det formella
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kravet på att språket talas i hemmet. Kungsbacka kommun erbjuder modersmålsundervisning i
grundskolan/gymnasieskolan till ensamkommande barn och unga, om de uppfyller kravet på
grundläggande respektive goda kunskaper i språket, utifrån ett resonemang som för i utredningen Fler
nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54).
2.3. Modersmål i förskola, förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar ska inte erbjudas
Nämndernas yttranden

I Kungsbacka erbjuds ingen modersmålsundervisning i förskola, fritidshem eller vuxenutbildning.
Elever i förskoleklass erbjuds undervisning om de uppfyller grundskolans kriterier för att erbjudas
undervisning och om inte, erbjuds elever stöd inom förskoleklassens verksamhet.
2.4. Modersmålsundervisningen ska begränsas till maximalt sju år
Nämndernas yttranden

Om eleven har behov av modersmålsundervisning efter sju år, ska eleven erbjudas detta, enligt
skolförordningen (2011:185). Av utredningen Flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering
(SOU 2019:18) framgår att en sådan begränsning också begränsar elevens möjligheter att få en
sammanhållen utbildning i ämnet modersmål under sin skoltid, vilket riskerar att få negativa
konsekvenser för elevernas lärande, flerspråkighet och studieresultat.
Det finns inga register som möjliggör uppföljning av eleven mellan olika huvudmän och därmed under
länge eleven studerat modersmålet.
2.5. ”Lämplig lärare” i aktuellt språk ska ha lärarlegitimation
Nämndernas yttranden

Modersmålslärare är undantagna från kravet på lärarlegitimation och får tillsvidareanställas.
Kommunen eftersträvar dock att rekrytera lärare med svensk lärarlegitimation och uppmuntrar lärare
att komplettera sin utbildning för sådan legitimation. Kommunen har påbörjat ett arbete med att även
undanta dessa lärare om övertalighet uppstår i verksamheten.
Kommunledningskontorets notering

För att ge personer med en avslutad utländsk lärarutbildning möjlighet till kompletterande utbildning
har den särskilda utbildningsinsatsen Utländska lärares vidareutbildning (ULV) pågått sedan 2007.
Syftet med ULV är att ta tillvara kompetensen hos personer med utländsk lärar- eller
förskollärarutbildning och ge ökade möjligheter till anställning som behörig lärare eller förskollärare i
svensk skola eller förskola. Utbildningen ska leda till en svensk lärarexamen. I en uppföljning av ULV,
genomförd vid Stockholms universitet i samarbete med de övriga medverkande universiteten
konstateras det att sammanlagt 3 250 personer antagits till utbildningen mellan 2007 och 2016. 570
personer slutförde utbildningen mellan 2010 och 2016. Av de som fullföljt studierna har den absoluta
majoriteten meddelats lärarlegitimation. Dock arbetar ett fåtal av de som fullföljt ULV-utbildningen
mellan 2010 och 2016 som modersmålslärare. (SOU 2019:18).
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2.6. Ansökningsperioden för modersmålsundervisning; mellan den 1 oktober och den 1 maj
för att säkerställa ”lämplig lärare”
Nämndernas yttranden

Elever erbjuds plats i samband med terminsstart. Inga nya grupper påbörjas under pågående termin.
Nyrekryteringar sker vis terminsstart, oftast inför läsårsstart.
2.7. Modersmålsundervisning ska bedrivas efter ordinarie skoltid
Nämndernas yttranden

I Kungsbacka kommun sker modersmålsundervisningen efter ordinaries skoltid två dagar i veckan då
eleverna kan samlas i större grupper. Enstaka lektioner på gymnasiet sker på elevers håltimmar.
Kommunledningskontorets notering

I utredningen För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering (SOU 2019:18) föreslås att den
minsta garanterade undervisningstiden för ämnet modersmål ska regleras i timplanerna för
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Det ska inte vara möjligt att anordna
undervisning i ämnet modersmål som språkval i grundskolan och specialskolan som elevens val, inom
ramen för skolans val eller utanför den garanterade undervisningstiden
2.8. Fjärrundervisning som alternativ för samordning och besparingar eftersom fem elever är
väldigt få med hög lärartäthet som följd
Nämndernas yttranden

För grupp som är färre än fem elever erbjuds undervisning varannan vecka alternativt
fjärrundervisning varje vecka. För fjärrundervisning krävs enligt lagstiftningen en handledare på
respektive skola vilket är en kostnad för skolan. Undervisning varannan vecka på plats är mer
kostnadseffektivt än fjärrundervisning.
2.9. Undervisning i flera språk samtidigt är en orimlig och ineffektiv undervisningssituation
Nämndernas yttranden

Olika språk undervisas inte tillsammans i Kungsbacka kommun. Däremot sker undervisning av ett och
samma språk men med olika dialekter /språkvariationer tillsammans.
2.10. Det ska finnas minst fem sökande vid varje terminsstart för ett språk för att
modersmålsundervisning ska erbjudas den terminen
Nämndernas yttranden

Om samtliga 900 elever ska ansöka om modersmålsundervisning varje terminsstart skapas ett stort
administrativt arbete. Bortsett från minoritetsspråken, har Kungsbacka kommun minst fem elever i alla
språk, utom två. I dessa fall har vårdnadshavare valt att avsluta undervisningen. Utbildningen avslutas
inte för de kvarvarande eftersom de har rätt att slutföra sin utbildning och få slutbetyg.
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3. Kommunledningskontorets bedömning och förslag
En policy är ett normerande styrdokument. Allmänt sett är policys inte nödvändiga där det redan finns
normer, till exempel i en lagstiftning. Redan av motionen framgår att lagstiftning finns när det gäller
modersmålsundervisning – skollagen och skolförordningen. Nämnderna har därefter preciserat hur
befintliga bedömningsmarginaler – inom ramen för lagstiftningen - tillämpas i verksamheten.
Kommunledningskontoret anser därför att det dels inte behövs något kompletterande, normerande
styrdokument eftersom det finns lagstiftning på området.
Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

KUNGSBACKA KOMMUN

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (1)

Datum

2021-01-20

§4
Dnr 2020-00270
Yttrande över motion från Carita Boulwén (SD) om policy för
erbjudande av modersmålsundervisning
Beslut
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till svaren i
yttrandet som beskriver hur undervisningen planeras och bedrivs idag.
Reservationer
Carita Boulwén (SD) och Roger Krantz (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att fastställa en policy för
erbjudande av modersmålsundervisning i Kungsbacka kommun. Motionären har i sin
motion lämnat förslag på policyns innehåll, bland annat att det ska krävas ett
språkkravtest innan modersmålsundervisning erbjuds i det aktuella språket.
Kommunfullmäktige beslutade den 8 september 2020 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
den 6 oktober 2020 att remittera motionen till nämnderna för Förskola & Grundskola
samt Gymnasium & Arbetsmarknad för yttrande. I yttrandet besvaras de tio punkter
som motionären föreslår att Policy för erbjudande av modersmålsundervisning i
Kungsbacka Kommun ska innehålla.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-12-07
Motion Policy för erbjudande av modersmålsundervisning, 2020-07-30
Förslag till beslut på sammanträdet
Carita Boulwén (SD) och Roger Krantz (SD) yrkar på bifall till motionen.
Elin Hysén (L), Charlotta Hedqvist (C), Marianne Pleijel (M) och Rickard Wäst (S)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag och Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Carita Boulwéns (SD)
m.fl. yrkande och finner att nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad bifaller
förvaltningens förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2 (1)

Datum

2021-01-20

Ordförande redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: Ja-röst
innebär bifall till förvaltningens förslag. Nej-röst innebär bifall till Carita Boulwéns
(SD) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Ordförande finner att nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad med 9 ja-röster
mot 2 nej-röster, beslutar att bifalla förvaltningens förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Parti

Ja

Marianne Pleijel

M

X

Jenny Nilsson

M

X

Maria Svärd Wänt

M

X

Emanuel Forsell

M

X

Annika Hedman

C

X

My Clingston

KD

X

Carita Boulwén

SD

X

Roger Krantz

SD

X

Rickard Wäst

S

X

May-Louise Flyrin

S

X

Elin Hysén

L

X

Protokollsanteckning
Violet Dunér (V) stödjer förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Nej

Avstår Jäv

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-12-07

Diarienummer

GA 2020-00270

Yttrande över motion från Carita Boulwén (SD) om policy för erbjudande av
modersmålsundervisning

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till svaren i yttrandet som
beskriver hur undervisningen planeras och bedrivs idag.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att fastställa en policy för erbjudande av
modersmålsundervisning i Kungsbacka kommun. Motionären har i sin motion lämnat förslag på
policyns innehåll, bland annat att det ska krävas ett språkkravtest innan modersmålsundervisning
erbjuds i det aktuella språket. Kommunfullmäktige beslutade den 8 september 2020 att skicka
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6
oktober 2020 att remittera motionen till nämnderna för Förskola & Grundskola samt Gymnasium &
Arbetsmarknad för yttrande. I yttrandet besvaras de tio punkter som motionären föreslår att Policy för
erbjudande av modersmålsundervisning i Kungsbacka Kommun ska innehålla.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-12-07
Motion Policy för erbjudande av modersmålsundervisning, 2020-07-30
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beskrivning av ärendet
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att fastställa en policy för erbjudande av
modersmålsundervisning i Kungsbacka kommun. Motionären har i sin motion lämnat förslag på
policyns innehåll, bland annat att det ska krävas ett språkkravtest innan modersmålsundervisning
erbjuds i det aktuella språket. Kommunfullmäktige beslutade den 8 september 2020 att skicka
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6
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oktober 2020 att remittera motionen till nämnderna för Förskola & Grundskola samt Gymnasium &
Arbetsmarknad för yttrande.
Motionen beskriver i tio punkter förslag gällande Policy för erbjudande av modersmålsundervisning i
Kungsbacka Kommun. Dessa besvaras nedan med en beskrivning av hur undervisningen planeras och
bedrivs i dag:
1.Förslag i motion: Ett språkkravstest införs innan modersmål erbjuds i det aktuella språket.
Skollagen stipulerar tydligt att förkunskaper skall finnas på grundläggande (betyg E) eller goda (betyg
C) nivå. Detta innebär att kommunen kan utgå från ett prov i något av B-eller C-språk och ta fram ett
test i det aktuella modersmålet för att fastställa att den efterfrågade kunskapen finns, innan eleven
erbjuds modersmålsundervisning. Provet tas fram av en extern instans.
Svar på motion: Innan plats i modersmålsgrupp erbjuds genomför modersmålsläraren en bedömning
av elevens språkkunskaper. Om det finns tveksamheter om att en elev inte uppfyller kravet på
grundläggande kunskaper görs en sk språköversikt i åk F-3.
För nya elever åk 4-9 gör modersmålslärarna en professionell bedömning om elevens möjligheter till
ett godkänt betyg. Kraven på elevens grundläggande förmåga ökar med ålder eftersom kraven i
kursplanen ökar ju äldre barnet är. Från och med ht 21 kommer en språköversikt även användas i
bedömningen från och med åk 4. Språköversikterna är skapade av förstelärare och modersmålslärare
på Enheten för flerspråkigt lärande, utifrån forskning om språkutveckling, med stöd från kommunens
vetenskapliga ledare och med flera lärosäten som bollplank. Det finns inget motsvarande material på
marknaden.
På gymnasiet utgår bedömningen av en elevs kunskaper från elevens betyg i modersmål i grundskolan.
Om ett sådant saknas gör modersmålsläraren en bedömning om en elev kan klara ett godkänt betyg i
kursen och endast då erbjuds eleven undervisning. För att klara ett godkänt betyg i gymnasiekurserna
är goda kunskaper i språket en förutsättning, eftersom kunskapskraven ligger på en hög nivå.
Att använda prov från kurserna i Moderna språk skulle inte vara hjälpsamt då dessa prov prövar en för
låg kunskapsnivå i jämförelse med vad som krävs i kurserna Modersmål 1 och 2, samt Aktiv
tvåspråkighet.
I ansökan till modersmålsundervisningen intygar vårdnadshavaren/myndig elev att eleven har
grundläggande kunskaper.
2. Förslag i motion: Elever ska inte erbjudas modersmålsundervisning om inte kraven på att en
vårdnadshavare skall prata modersmålet samt att språket talas i hemmet uppfylls. Kraven på att en
vårdnadshavare skall tala modersmålet samt att språket skall talas i hemmet uppfylls inte om
vårdnadshavaren inte finns i Sverige.
Svar på motion: I ansökan till modersmålsundervisningen intygar vårdnadshavaren/myndig elev att
språket är ett dagligt umgängesspråk i hemmet samt att språket är minst en av vårdnadshavarnas
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modersmål. Vid en första kontakt med vårdnadshavarna i grundskolan/gymnasiet samt myndig elev
undersöker modersmålsläraren att språket är ett dagligt umgängesspråk i hemmet.
Enligt Skolförordningen 5 Kap §7 är Huvudmannen också skyldig att erbjuda elever som är
adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är
elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock fortfarande uppfylla kravet om
grundläggande kunskaper.
Därför erbjuds även adoptivbarn som har grundläggande kunskaper undervisning i modersmål.
Ensamkommande elever uppfyller formellt inte kriterierna för modersmålsundervisning, eftersom
modersmålet då inte talas i hemmet
Obs! I statens offentliga utredning Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU
2017:54) tas ensamkommandes elevers behov av modersmålsundervisning upp ”Tidigare studier har
visat att elever som läser sitt modersmål generellt har bättre betyg i alla skolans ämnen, än elever som
inte läser modersmål. Undervisning i ämnet modersmål kan dessutom ge de nyanlända
eleverna stora möjligheter att få godkänt i ett ämne som ligger till grund för behörighet till
gymnasieskolans nationella program.” Vidare sägs ”Enligt utredningen finns det inte skäl till att göra
skillnad mellan elever som är adopterade och därför inte talar modersmålet i hemmet och elever som
kommer till Sverige som asylsökande utan vårdnadshavare och av den anledningen inte talar
modersmålet i hemmet. Utredningen föreslår därför att huvudmannen ska vara skyldig att erbjuda
modersmålsundervisning till ensamkommande elever i de obligatoriska skolformerna och gymnasieoch gymnasiesärskolan, om de har ett annat modersmål än svenska, även om språket inte är elevens
dagliga umgängesspråk i hemmet.”
Utifrån utredningens resonemang erbjuds ensamkommande elever i Kungsbacka
modersmålsundervisning i grundskolan/gymnasieskolan, om de uppfyller kravet på grundläggande
respektive goda kunskaper i språket.
Om en elev av någon anledning inte längre har en vårdnadshavare i hemmet som talar modersmålet
erbjuds fortsatt undervisning, utifrån Skolförordningen 5 Kap 12 § ”En elev som får
modersmålsundervisning får fortsätta att delta i undervisningen, även om språket skulle upphöra att
vara dagligt umgängesspråk för eleven.”
Teckenspråk räknas enligt Skollagen inte som minoritetsspråk, men gör det i Språklagen. Utifrån detta
gäller i Kungsbacka att det ska finnas en utökad rättighet till undervisning i teckenspråk.
Elever med hörselnedsättning samt syskon till elever med hörselnedsättning har i Kungsbacka rätt till
modersmålsundervisning i svenskt teckenspråk trots att det inte är vårdnadshavarens modersmål, om
övriga krav för modersmålsundervisning uppfylls.
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3.Förslag motion: Modersmål i förskola, förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar erbjuds inte.
Det är inte lagstadgat och är inget skallkrav i skollagen.
Svar på motion: Idag erbjuds ingen modersmålsundervisning i förskola, fritidshem eller
vuxenutbildning.
Enligt Skollagen 8 kap. 10§ ska förskolan medverka till att barn med annat modersmål än svenska får
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Pedagoger i förskolan erbjuds
därför stöd från enhet Flerspråkigt lärande i arbetet med flerspråkighet och interkulturalitet.
Enligt Skollagen 9 kap. 10§ ska förskoleklassen medverka till att elever med annat modersmål än
svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. I förskoleklass erbjuds
därför elever att delta i modersmålsundervisningen om de uppfyller grundskolans kriterier för att
erbjudas undervisning. Elever som ej uppfyller kriterier erbjuds stöd inom förskoleklassens
verksamhet.
4. Förslag motion: Erbjud max sju års modersmål från startdatum. Det är vad som stipuleras i
Skollagen. Från det datum då man har första lektionstillfället ska den bortre tidsgränsen vara max sju
år, även om man inte har sökt vissa terminer.
Svar på motion: Grundskolans kursplan i modersmål är formulerad utifrån att eleverna studerar ämnet
under 9 år. En kortare tid medför minskade möjligheter för en elev att nå ett högre betyg. Om en elev
endast erbjuds sju års undervisning minskar möjligheten att erbjuda eleven modersmålsundervisning i
gymnasieskolan, eftersom eleven då ofta redan haft sju års undervisning när gymnasieutbildningen
påbörjas. De kunskaper som en gymnasieelev tillägnar sig i modersmålskurserna ligger på en sådan
nivå att språket kan användas inom arbetslivet.
Skolförordningen anger att eleven ska erbjudas modersmålsundervisning under längre tid än sju år, om
eleven har ett särskilt behov av sådan undervisning.
Den statliga utredningen SOU 2019:18; För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering –
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål anser att regeln om att huvudmannen
kan begränsa modersmålsundervisningen till sju läsår begränsar elevens möjligheter att få
sammanhållen utbildning i ämnet modersmål under sin skoltid. Därmed riskerar regeln att få negativa
konsekvenser för elevernas lärande, flerspråkighet och studieresultat.
Det finns inget register över genomförd undervisningstid i modersmål som följer eleven mellan olika
huvudmän vilket gör det svårt att kontrollera i vilken utsträckning de redan haft undervisning på
modersmål om de byter huvudman.
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5. Förslag i motion: Förtydligande om vad som är en ”lämplig lärare”. En lämplig lärare i alla andra
ämnen har legitimation för det ämnet som man skall betygsätta som krav. Varför detta krav inte skulle
omfatta modersmålslärare är en sänkning av lärarprofessionen status. Lämplig lärare, enligt
denna policy, innebär i första hand legitimerad lärare i det aktuella språket, i andra hand
legitimerad språklärare med kunskaper motsvarande modersmålskunskaper i det aktuella
språket.
Svar på motion: Enligt Skollagen kap 2 §18-20 är modersmålslärare undantagna från
legitimationskravet och får tillsvidareanställas som lärare. Enhet Flerspråkigt lärande strävar alltid
efter att rekrytera en lärare med svensk lärarlegitimation i sitt modersmål. Om det inte finns att tillgå,
sökes lärare med 1) annan svensk legitimation i annat ämne, men med dokumenterade språkkunskaper
i sitt modersmål 2) utländsk pedagogisk utbildning som motsvarar den svenska behörighetsgivande
utbildningen i modersmål, i så stor utsträckning som möjligt.
Enhet Flerspråkigt lärande uppmuntrar dessa lärare att komplettera sin utbildning för att erhålla en
svensk lärarlegitimation och detta sker i viss utsträckning.
Enhet Flerspråkigt lärande har tillsammans med HR påbörjat ett arbete i syfte att kunna undanta de
legitimerade lärarna vid behov av uppsägningar inom verksamheten.
6. Förslag i motion: Tidsgräns som man skall ha sökt modersmål, är den 1 oktober och den 1 maj.
Dessa datum säkerställer att kommunen har möjlighet att rekrytera ”lämplig” lärare kommande termin.
Denna tidsgräns krävs för att ge rektorerna rimlig tid att hitta adekvat personal. En rimlig
tidsgräns är två månader, vilket brukar gälla övriga lärartjänster. Sökande som inkommer
med ansökan efter detta datum skall inte ges möjlighet till modersmål den terminen.
Svar på motion: Elever som ansöker om modersmålsundervisningen erbjuds plats i befintlig grupp i
samband med respektive terminsstart. Något undantag kan förekomma om en lämplig grupp och lärare
som fungerar för eleven redan finns. Inga nya modersmålsgrupper påbörjas under pågående termin.
Nyrekryteringar av lärare sker inför respektive terminsstart, oftast inför läsårsstart.
7. Förslag i motion: Modersmålsundervisning skall bedrivas efter ordinarie skoltid. Barn som läser
modersmål som inte är klassificerat som C-språk skall läsa sitt modersmål efter ordinarie skoltid. Det
är inte rimligt att avbryta ordinarie lektion för att gå på modersmål och missa viktiga lektioner.
Målet med skolan måste vara att ge dessa elever bästa möjliga chans att lyckas i skolan för
att senare lyckas med steget ut i arbetslivet eller vidare studier. Då är det kontraproduktivt
att låta dem missa viktiga lektioner. Detta tillsammans med fjärrundervisning gör att
lektionerna kan effektiviseras och bedrivas med alla elever som har samma språk samtidigt
så länge kvoten elever inte överstiger kommunens rekommendation på max elever per
klassrum.
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Svar på motion: Modersmålsundervisningen i Kungsbacka sker efter ordinarie skoltid. Enstaka
lektioner på gymnasiet schemaläggs undantagsvis på elevers håltimmar. Modersmålsundervisningen är
aldrig schemalagd parallellt med någon annan undervisning.
Modersmålsundervisningen för majoriteten av eleverna i åk 6-9 är schemalagda efter skoltid, två dagar
i veckan, då dessa elever kan samlas centralt i Kungsbacka i större grupper.
8. Förslag i motion: Fjärrundervisning. Fem elever är ett mycket litet underlag för en klass och
innebär en extremt hög lärartäthet, som i många andra sammanhang inte skulle accepteras. I många fall
handlar det dessutom om enstaka undervisningstillfällen under en vecka för en pedagog som
bor och arbetar på annan ort. Fjärrundervisning är ett alternativ som möjliggör samordning
och besparar Kungsbacka kommun onödiga kostnader för reseersättning till pedagogerna. Då
avsaknad av legitimerad personal också är ett problem borde detta möjliggöra för eleverna
att få korrekt utbildning av behöriga lärare.
Svar på motion: För elevgrupper som är färre än fem elever erbjuds undervisning varannan vecka
alternativt fjärrundervisning varje vecka. Rektor fattar beslut om vilken typ av undervisning eleven ska
erbjudas. För fjärrundervisning krävs, enligt lagstiftningen, en handledare på respektive skola. Detta är
en kostnad för skolan och när enhet Flerspråkigt lärande tillsammans med rektor väger kostnaderna
mot varandra hamnar vi ofta i att undervisning varannan vecka på plats är mer kostnadseffektivt än
fjärrundervisning.
Fjärrundervisning sker idag ex på Frillesås för elever åk F-5, för att minska lärarnas restid.
För att kunna effektivisera fjärrundervisningen på Frillesåsskolan ytterligare samlas elever från olika
språk i samma rum och stöttas då av en handledare vid ett och samma tillfälle.
9. Förslag i motion: Olika språk kan inte slås samman till gemensamma lektioner. Kravet är väldigt
tydligt enligt Skollagen/Skolverket. Minst fem sökande till ett språk ska finnas för att det skall behöva
erbjudas av kommunen. Att bedriva undervisning i flera språk samtidigt innebär en orimlig
och helt ineffektiv undervisningssituation.
Svar på motion: Kungsbacka följer Skolförordningens formuleringar om att undervisning, i ett för
kommunen nytt modersmål, endast startas upp om det finns fem behöriga elever i det aktuella språket.
Olika språk undervisas ej tillsammans.
De dialekter/språkvariationer som idag har undervisning tillsammans är bosniska-kroatiska-serbiska
(tidigare serbokroatiska), samt i dari/farsi (två grenar av persiska). Inom respektive
dialekt/språkvariation finns fler än fem elever. Enhet Flerspråkigt lärande undervisar eleverna
tillsammans för att effektivisera och inte behöva erbjuda en lärare i varje dialekt/variation, samt för att
underlätta samarbetet och förståelsen mellan dessa dialekter/variationer.
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10. Förslag i motion: När ovanstående krav uppfyllts skall fortfarande kravet på 5 sökande uppfyllas.
Minst fem sökande i kommunen, i det aktuella språket, måste söka varje termin för att kommunen ska
erbjuda undervisning. Om det kravet inte uppfylls erbjuds ingen modersmålsundervisning i
det aktuella språket den terminen.
Svar på motion: Om samtliga 900 elever ska nyansöka om modersmålsundervisning inför varje
termin skapas ett stort administrativt arbete.
Om man bortser från minoritetsspråken har Kungsbacka minst fem elever i alla språk, utom två. Dessa
två språk hade fem elever när undervisning erbjöds, men elevers vårdnadshavare har sedan valt att
avsluta undervisningen. Om någon elev avslutar undervisningen och gruppen sedan består av färre än
fem elever avslutas inte undervisning, eftersom alla elever har rätt att slutföra sin utbildning och få
möjlighet till ett slutbetyg. I grundskolan fortsätter eleven att läsa till åk 9 även om de är färre än 5
elever. På gymnasiet avslutas den kurs man går det året, eftersom man ansöker om ny kurs till varje
läsår. De elever på gymnasiets introduktionsprogram som läser modersmål på grundskolenivå söker
också om kursen varje år, så där tar skolan ställning årsvis precis som för gymnasiekurserna.

Cynthia Runefjärd
Förvaltningschef
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Nämnden för Förskola & Grundskola

Datum
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2020-12-16

§ 134
Dnr 2020-01503
Motion om policy för erbjudande av modersmålsundervisning (KS 202000619)
Beslut
Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå
motionen.
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att fastställa en policy för
erbjudande av modersmålsundervisning i Kungsbacka kommun. Motionären har i sin
motion lämnat förslag på policyns innehåll, bland annat att det ska krävas ett
språkkravtest innan modersmålsundervisning erbjuds i det aktuella språket.
Kommunfullmäktige beslutade den 8 september 2020 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
den 6 oktober 2020 att remittera motionen till nämnderna för Förskola & Grundskola
samt Gymnasium & Arbetsmarknad för yttrande. I yttrandet besvaras de tio punkter
som motionären föreslår att Policy för erbjudande av modersmålsundervisning i
Kungsbacka Kommun ska innehålla.
Förslag under mötet
Ordförande konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. Arbetsutskottets
förslag och Sverigedemokraternas förslag.
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att nämnden beslutar att
avslå motionen.
Votering begärs och verkställs.
Beslutsgång
Följande propositionsordning godkänns. Ja för arbetsutskottets förslag och nej för
Sverigedemokraternas förslag.
Omröstningsresultat
Med nio ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att bifalla arbetsutskottets
förslag.
Ersätter

Justerare

Ja

Anders Ekström (M)

X

Niklas Mattsson (KD)

X
Expedierat/bestyrkt

Nej

Avstår
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Förskola & Grundskola

Datum

2020-12-16

Ann Louise Lundqvist (S)

Johan Tolinsson (S)

X

Axel Storckenfeldt (M)

X

Per-Axel Carlsson (M)

X

Mia Sundvall (M)

X

Karin Green (C)

X

Jan Eric Knutas (L)

X

Susanne Andersson (SD)

X

Anna Karin Granberg (SD)

X

Jan Byvik (S)

X

Beslutsunderlag
Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2020-11-22
Motion Policy för erbjudande av modersmålsundervisning, 2020-07-30
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-22
Diarienummer

FG 2020-01503

Motion om policy för erbjudande av modersmålsundervisning (KS 2020-00619)
Förslag till beslut
Tjänsteskrivelsen godkänns och lämnas som eget yttrande till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att fastställa en policy för erbjudande av
modersmålsundervisning i Kungsbacka kommun. Motionären har i sin motion lämnat förslag på
policyns innehåll, bland annat att det ska krävas ett språkkravtest innan modersmålsundervisning
erbjuds i det aktuella språket. Kommunfullmäktige beslutade den 8 september 2020 att skicka
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6
oktober 2020 att remittera motionen till nämnderna för Förskola & Grundskola samt Gymnasium &
Arbetsmarknad för yttrande. I yttrandet besvaras de tio punkter som motionären föreslår att Policy för
erbjudande av modersmålsundervisning i Kungsbacka Kommun ska innehålla.
Beslutsunderlag
Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2020-11-22
Motion Policy för erbjudande av modersmålsundervisning, 2020-07-30
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beskrivning av ärendet
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att fastställa en policy för erbjudande av
modersmålsundervisning i Kungsbacka kommun. Motionären har i sin motion lämnat förslag på
policyns innehåll, bland annat att det ska krävas ett språkkravtest innan modersmålsundervisning
erbjuds i det aktuella språket. Kommunfullmäktige beslutade den 8 september 2020 att skicka
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6
oktober 2020 att remittera motionen till nämnderna för Förskola & Grundskola samt Gymnasium &
Arbetsmarknad för yttrande.
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Motionen beskriver i tio punkter förslag gällande Policy för erbjudande av modersmålsundervisning i
Kungsbacka Kommun. Dessa besvaras nedan med en beskrivning av hur undervisningen planeras och
bedrivs i dag:
1. Ett språkkravstest införs innan modersmål erbjuds i det aktuella språket. Skollagen stipulerar
tydligt att förkunskaper skall finnas på grundläggande (betyg E) eller goda (betyg C) nivå.
Detta innebär att kommunen kan utgå från ett prov i något av B-eller C-språk och ta fram ett
test i det aktuella modersmålet för att fastställa att den efterfrågade kunskapen finns, innan
eleven erbjuds modersmålsundervisning. Provet tas fram av en extern instans.
Innan plats i modersmålsgrupp erbjuds genomför modersmålsläraren en bedömning av elevens
språkkunskaper. Om det finns tveksamheter om att en elev inte uppfyller kravet på grundläggande
kunskaper görs en sk språköversikt i åk F-3.
För nya elever åk 4-9 gör modersmålslärarna en professionell bedömning om elevens möjligheter till
ett godkänt betyg. Kraven på elevens grundläggande förmåga ökar med ålder eftersom kraven i
kursplanen ökar ju äldre barnet är. Från och med ht 21 kommer en språköversikt även användas i
bedömningen från och med åk 4. Språköversikterna är skapade av förstelärare och modersmålslärare
på Enheten för flerspråkigt lärande, utifrån forskning om språkutveckling, med stöd från kommunens
vetenskapliga ledare och med flera lärosäten som bollplank. Det finns inget motsvarande material på
marknaden.
På gymnasiet utgår bedömningen av en elevs kunskaper från elevens betyg i modersmål i
grundskolan. Om ett sådant saknas gör modersmålsläraren en bedömning om en elev kan klara ett
godkänt betyg i kursen och endast då erbjuds eleven undervisning. För att klara ett godkänt betyg i
gymnasiekurserna är goda kunskaper i språket en förutsättning, eftersom kunskapskraven ligger på
en hög nivå. Att använda prov från kurserna i Moderna språk skulle inte vara hjälpsamt då dessa prov
prövar en för låg kunskapsnivå i jämförelse med vad som krävs i kurserna Modersmål 1 och 2, samt
Aktiv tvåspråkighet.
I ansökan till modersmålsundervisningen intygar vårdnadshavaren/myndig elev att eleven har
grundläggande kunskaper.
2. Elever ska inte erbjudas modersmålsundervisning om inte kraven på att en vårdnadshavare
skall prata modersmålet samt att språket talas i hemmet uppfylls. Kraven på att en
vårdnadshavare skall tala modersmålet samt att språket skall talas i hemmet uppfylls inte om
vårdnadshavaren inte finns i Sverige.
I ansökan till modersmålsundervisningen intygar vårdnadshavaren/myndig elev att språket är ett
dagligt umgängesspråk i hemmet samt att språket är minst en av vårdnadshavarnas modersmål. Vid
en första kontakt med vårdnadshavarna i grundskolan/gymnasiet samt myndig elev undersöker
modersmålsläraren att språket är ett dagligt umgängesspråk i hemmet.
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Enligt Skolförordningen 5 Kap §7 är Huvudmannen också skyldig att erbjuda elever som är
adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte
är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock fortfarande uppfylla kravet om
grundläggande kunskaper.
Därför erbjuds även adoptivbarn som har grundläggande kunskaper undervisning i modersmål.
Ensamkommande elever uppfyller formellt inte kriterierna för modersmålsundervisning, eftersom
modersmålet då inte talas i hemmet
I statens offentliga utredning Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU
2017:54) tas ensamkommandes elevers behov av modersmålsundervisning upp ”Tidigare studier har
visat att elever som läser sitt modersmål generellt har bättre betyg i alla skolans ämnen, än elever
som inte läser modersmål. Undervisning i ämnet modersmål kan dessutom ge de nyanlända
eleverna stora möjligheter att få godkänt i ett ämne som ligger till grund för behörighet till
gymnasieskolans nationella program.” Vidare sägs ”Enligt utredningen finns det inte skäl till att göra
skillnad mellan elever som är adopterade och därför inte talar modersmålet i hemmet och elever som
kommer till Sverige som asylsökande utan vårdnadshavare och av den anledningen inte talar
modersmålet i hemmet. Utredningen föreslår därför att huvudmannen ska vara skyldig att erbjuda
modersmålsundervisning till ensamkommande elever i de obligatoriska skolformerna och gymnasieoch gymnasiesärskolan, om de har ett annat modersmål än svenska, även om språket inte är elevens
dagliga umgängesspråk i hemmet.”
Utifrån detta erbjuds ensamkommande elever i Kungsbacka modersmålsundervisning i
grundskolan/gymnasieskolan, om de uppfyller kravet på grundläggande respektive goda kunskaper i
språket.
Om en elev av någon anledning inte längre har en vårdnadshavare i hemmet som talar modersmålet
erbjuds fortsatt undervisning, utifrån Skolförordningen 5 Kap 12 § ”En elev som får
modersmålsundervisning får fortsätta att delta i undervisningen, även om språket skulle upphöra att
vara dagligt umgängesspråk för eleven.”
Teckenspråk räknas enligt Skollagen inte som minoritetsspråk, men gör det i Språklagen. I … togs
beslut om att det i Kungsbacka ska finnas en utökad rättighet till undervisning i teckenspråk.
Elever med hörselnedsättning samt syskon till elever med hörselnedsättning har i Kungsbacka rätt till
modersmålsundervisning i svenskt teckenspråk trots att det inte är vårdnadshavarens modersmål, om
övriga krav för modersmålsundervisning uppfylls.
Därför erbjuder Kungsbacka kommun modersmålsundervisning till elever med hörselnedsättning och
deras syskon, trots att de inte uppfyller kravet på att minst en vårdnadshavare ska ha språket som
modersmål.
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3. Modersmål i förskola, förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar erbjuds inte. Det är inte
lagstadgat och är ingen skall-sats i skollagen.
Idag erbjuds ingen modersmålsundervisning i förskola, fritidshem eller vuxenutbildning.
Enligt Skollagen 8 kap. 10§ ska förskolan medverka till att barn med annat modersmål än svenska får
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Pedagoger i förskolan erbjuds
därför stöd från enhet Flerspråkigt lärande i arbetet med flerspråkighet och interkulturalitet.
Enligt Skollagen 9 kap. 10§ ska förskoleklassen medverka till att elever med annat modersmål än
svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. I förskoleklass
erbjuds därför elever att delta i modersmålsundervisningen om de uppfyller grundskolans kriterier för
att erbjudas undervisning. Elever som ej uppfyller kriterier erbjuds stöd inom förskoleklassens
verksamhet.
4. Erbjud max sju års modersmål från startdatum. Det är vad som stipuleras i Skollagen.
Från det datum då man har första lektionstillfället ska den bortre tidsgränsen vara max sju år,
även om man inte har sökt vissa terminer.
Grundskolans kursplan i modersmål är formulerad utifrån att eleverna studerar ämnet under 9 år. En
kortare tid medför minskade möjligheter för en elev att nå ett högre betyg. Om en elev endast erbjuds
sju års undervisning minskar möjligheten att erbjuda eleven modersmålsundervisning i
gymnasieskolan, eftersom eleven då ofta redan haft sju års undervisning när hen påbörjar sin
gymnasieutbildning. De kunskaper som en gymnasieelev tillägnar sig i modersmålskurserna ligger på
en sådan nivå att språket kan användas inom arbetslivet.
Skolförordningen anger att eleven ska erbjudas modersmålsundervisning under längre tid än sju år,
om eleven har ett särskilt behov av sådan undervisning.
Den statliga utredningen SOU 2019:18; För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering –
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål anser att regeln om att huvudmannen
kan begränsa modersmålsundervisningen till sju läsår begränsar elevens möjligheter att få
sammanhållen utbildning i ämnet modersmål under sin skoltid. Därmed riskerar regeln att få negativa
konsekvenser för elevernas lärande, flerspråkighet och studieresultat.
Det finns inget register över genomförd undervisningstid i modersmål som följer eleven mellan olika
huvudmän vilket gör det svårt att kontrollera i vilken utsträckning de redan haft undervisning på
modersmål om de byter huvudman.
5. Förtydligande om vad som är en ”lämplig lärare”. En lämplig lärare i alla andra ämnen har
legitimation för det ämnet som man skall betygsätta som krav. Varför detta krav inte skulle
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omfatta modersmålslärare är en sänkning av lärarprofessionen status. Lämplig lärare, enligt
denna policy, innebär i första hand legitimerad lärare i det aktuella språket, i andra hand
legitimerad språklärare med kunskaper motsvarande modersmålskunskaper i det aktuella
språket.
Enligt Skollagen kap 2 §18-20 är modersmålslärare undantagna från legitimationskravet och får
tillsvidareanställas som lärare. Enhet Flerspråkigt lärande strävar alltid efter att rekrytera en lärare
med svensk lärarlegitimation i sitt modersmål. Om det inte finns att tillgå, sökes lärare med 1) annan
svensk legitimation i annat ämne, men med dokumenterade språkkunskaper i sitt modersmål 2)
utländsk pedagogisk utbildning som motsvarar den svenska behörighetsgivande utbildningen i
modersmål, i så stor utsträckning som möjligt.
Enhet Flerspråkigt lärande uppmuntrar dessa lärare att komplettera sin utbildning för att erhålla en
svensk lärarlegitimation och detta sker i viss utsträckning.
Enhet Flerspråkigt lärande har tillsammans med HR påbörjat ett arbete som strävar mot att kunna
undanta de legitimerade lärarna vid behov av uppsägningar inom verksamheten.
6. Tidsgräns som man skall ha sökt modersmål, är den 1 oktober och den 1 maj. Dessa datum
säkerställer att kommunen har möjlighet att rekrytera ”lämplig” lärare kommande termin.
Denna tidsgräns krävs för att ge rektorerna rimlig tid att hitta adekvat personal. En rimlig
tidsgräns är två månader, vilket brukar gälla övriga lärartjänster. Sökande som inkommer
med ansökan efter detta datum skall inte ges möjlighet till modersmål den terminen.
Elever som ansöker om modersmålsundervisningen erbjuds plats i befintlig grupp i samband med
respektive terminsstart. Något undantag kan förekomma om en lämplig grupp och lärare som
fungerar för eleven redan finns. Inga nya modersmålsgrupper påbörjas under pågående termin.
Nyrekryteringar av lärare sker inför respektive terminsstart, oftast inför läsårsstart.
7. Modersmålsundervisning skall bedrivas efter ordinarie skoltid. Barn som läser modersmål
som inte är klassificerat som C-språk skall läsa sitt modersmål efter ordinarie skoltid. Det är
inte rimligt att avbryta ordinarie lektion för att gå på modersmål och missa viktiga lektioner.
Målet med skolan måste vara att ge dessa elever bästa möjliga chans att lyckas i skolan för
att senare lyckas med steget ut i arbetslivet eller vidare studier. Då är det kontraproduktivt
att låta dem missa viktiga lektioner. Detta tillsammans med fjärrundervisning gör att
lektionerna kan effektiviseras och bedrivas med alla elever som har samma språk samtidigt
så länge kvoten elever inte överstiger kommunens rekommendation på max elever per
klassrum.
Modersmålsundervisningen i Kungsbacka sker efter ordinarie skoltid. Enstaka lektioner på gymnasiet
schemaläggs undantagsvis på elevers håltimmar. Modersmålsundervisningen är aldrig schemalagd
parallellt med någon annan undervisning.
Modersmålsundervisningen för majoriteten av eleverna i åk 6-9 är schemalagda efter skoltid, två
dagar i veckan, då dessa elever kan samlas centralt i Kungsbacka i större grupper.
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8. Fjärrundervisning. Fem elever är ett mycket litet underlag för en klass och innebär en
extremt hög lärartäthet, som i många andra sammanhang inte skulle accepteras. I många fall
handlar det dessutom om enstaka undervisningstillfällen under en vecka för en pedagog som
bor och arbetar på annan ort. Fjärrundervisning är ett alternativ som möjliggör samordning
och besparar Kungsbacka kommun onödiga kostnader för reseersättning till pedagogerna. Då
avsaknad av legitimerad personal också är ett problem borde detta möjliggöra för eleverna
att få korrekt utbildning av behöriga lärare.
För elevgrupper som är färre än fem elever erbjuds undervisning varannan vecka alternativt
fjärrundervisning varje vecka. Rektor fattar beslut om vilken typ av undervisning eleven ska erbjudas.
För fjärrundervisning krävs, enligt lagstiftningen, en handledare på respektive skola. Detta är en
kostnad för skolan och när enhet Flerspråkigt lärande tillsammans med rektor väger kostnaderna mot
varandra hamnar vi ofta i att undervisning varannan vecka på plats är mer kostnadseffektivt än
fjärrundervisning.
Fjärrundervisning sker idag ex på Frillesås för elever åk F-5, för att minska lärarnas restid.
För att kunna effektivisera fjärrundervisningen på Frillesåsskolan ytterligare samlas elever från olika
språk i samma rum och stöttas då av en handledare vid ett och samma tillfälle.
9. Olika språk kan inte slås samman till gemensamma lektioner. Kravet är väldigt tydligt enligt
Skollagen/Skolverket. Minst fem sökande till ett språk ska finnas för att det skall behöva
erbjudas av kommunen. Att bedriva undervisning i flera språk samtidigt innebär en orimlig
och helt ineffektiv undervisningssituation.
Kungsbacka följer Skolförordningens formuleringar om att undervisning, i ett för kommunen nytt
modersmål, endast startas upp om det finns fem behöriga elever i det aktuella språket. Olika språk
undervisas ej tillsammans.
De dialekter/språkvariationer som idag har undervisning tillsammans är bosniska-kroatiska-serbiska
(tidigare serbokroatiska), samt i dari/farsi (två grenar av persiska). Inom respektive
dialekt/språkvariation finns fler än fem elever. Enhet Flerspråkigt lärande undervisar eleverna
tillsammans för att effektivisera och inte behöva erbjuda en lärare i varje dialekt/variation, samt för
att underlätta samarbetet och förståelsen mellan dessa dialekter/variationer.
10. När ovanstående krav uppfyllts skall fortfarande kravet på 5 sökande uppfyllas. Minst fem
sökande i kommunen, i det aktuella språket, måste söka varje termin för att kommunen ska
erbjuda undervisning. Om det kravet inte uppfylls erbjuds ingen modersmålsundervisning i
det aktuella språket den terminen.
Om samtliga 900 elever ska nyansöka om modersmålsundervisning inför varje termin skapas ett stort
administrativt arbete.
Om man bortser från minoritetsspråken har Kungsbacka minst fem elever i alla språk, utom två.
Dessa två språk hade fem elever när undervisning erbjöds, men elevers vårdnadshavare har sedan
valt att avsluta undervisningen. Om någon elev avslutar undervisningen och gruppen sedan består av
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färre än fem elever avslutas inte undervisning, eftersom alla elever har rätt att slutföra sin utbildning
och få möjlighet till ett slutbetyg.

Maria Andersson

Cynthia Runefjärd

Skolchef FG

Förvaltningschef GA

Motion
Policy för erbjudande av modersmålsundervisning

Kungsbacka 200730

Sammanfattning
Sverigedemokraterna tar inte ställning emot två- eller flerspråkighet och vi har inga synpunkter på att
skolelever studerar föräldrarnas modersmål utanför ordinarie skoltid. Vi vill dock av kostnadsskäl
nedprioritera kommunalt finansierad modersmålsundervisning inom ramen för vad lagen säger,
istället för det godtycke som råder idag.
Därför bör praxis för modersmålsundervisning stramas upp och följa de lagar och föreskrifter som
styr.
Minoritetsspråk ska – i kraft av sin särskilda status - dock inte vara föremål för några inskränkningar.
Vad säger lagen?
Skollagen 10 kap fastslår att:
”Modersmålsundervisning 7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än
svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande (goda för gymnasiet) kunskaper i språket.
Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är
elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära
att modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar sådan
undervisning i det språket.”
Detta gäller för grundskola, specialskola, särskola samt sameskola. Även gymnasiet och
gymnasiesärskola. Då är det alltså ett ”skall-krav”. I övriga skolformer är detta bara ett ”bör- krav”.
Skolverkets rekommendationer i enlighet med skollagen:
• ”Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. Elevens visade kunskaper
och förmågor bedöms utifrån kunskapskraven i kursplanen eller ämnesplanen.”
• ”Det är vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan och motsvarande
skolformer, medan eleven själv ansöker om modersmålsundervisning i gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan. Ansökan sker alltid via skolans rektor.
Inom kommunal vuxenutbildning ansöker eleverna om att läsa kurser inom ämnet modersmål.”
• ”Huvudmannen är endast skyldig att anordna modersmålsundervisning om det finns minst fem
elever som har rätt till undervisningen, dessa elever önskar att få undervisning i språket, och
det finns en lämplig lärare.”

• ”Det är rektorn som avgör om en lärare är lämplig att bedriva modersmålsundervisning.”
• ”Har eleven fått sin modersmålsundervisning utöver den garanterade undervisningstiden i
grundskolan eller motsvarande skolformer, är huvudmannen skyldig att erbjuda undervisningen i
högst sju läsår sammanlagt.”
Kungsbacka kommun har därmed följande att förhålla sig till:
• Eleven ska ha grundläggande (goda för gymnasiet) kunskaper i modersmålet och
• minst en vårdnadshavare skall prata modersmålet och
• det skall vara umgängesspråket i hemmet och
• minst fem behöriga elever i kommunen ansöker om detta.
• En lämplig (avgörs av rektor) lärare finns att tillgå och
• modersmålsundervisning ska erbjudas i grundskolan och gymnasiet samt liknade
former och
• högst sju års undervisning är ett ”skall-krav”.
Förvaltningarna för För- och Grundskola samt Gymnasie- och Arbetsmarknadsnämnden ska därmed
säkerställa att språket talas av en vårdnadshavare och att det talas i hemmet.
Förslag gällande Policy för erbjudande av modersmålsundervisning i Kungsbacka Kommun
1. Ett språkkravstest införs innan modersmål erbjuds i det aktuella språket. Skollagen stipulerar
tydligt att förkunskaper skall finnas på grundläggande (betyg E) eller goda (betyg C) nivå.
Detta innebär att kommunen kan utgå från ett prov i något av B-eller C-språk och ta fram ett
test i det aktuella modersmålet för att fastställa att den efterfrågade kunskapen finns, innan
eleven erbjuds modersmålsundervisning. Provet tas fram av en extern instans.
2. Elever ska inte erbjudas modersmålsundervisning om inte kraven på att en vårdnadshavare
skall prata modersmålet samt att språket talas i hemmet uppfylls. Kraven på att en
vårdnadshavare skall tala modersmålet samt att språket skall talas i hemmet uppfylls inte om
vårdnadshavaren inte finns i Sverige.
3. Modersmål i förskola, förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar erbjuds inte. Det är inte
lagstadgat och är ingen skall-sats i skollagen.
4. Erbjud max sju års modersmål från startdatum. Det är vad som stipuleras i Skollagen.
Från det datum då man har första lektionstillfället ska den bortre tidsgränsen vara max sju år,
även om man inte har sökt vissa terminer.
5. Förtydligande om vad som är en ”lämplig lärare”. En lämplig lärare i alla andra ämnen har
legitimation för det ämnet som man skall betygsätta som krav. Varför detta krav inte skulle
omfatta modersmålslärare är en sänkning av lärarprofessionen status. Lämplig lärare, enligt
denna policy, innebär i första hand legitimerad lärare i det aktuella språket, i andra hand
legitimerad språklärare med kunskaper motsvarande modersmålskunskaper i det aktuella
språket.
6. Tidsgräns som man skall ha sökt modersmål, är den 1 oktober och den 1 maj. Dessa datum
säkerställer att kommunen har möjlighet att rekrytera ”lämplig” lärare kommande termin.
Denna tidsgräns krävs för att ge rektorerna rimlig tid att hitta adekvat personal. En rimlig

tidsgräns är två månader, vilket brukar gälla övriga lärartjänster. Sökande som inkommer
med ansökan efter detta datum skall inte ges möjlighet till modersmål den terminen.
7. Modersmålsundervisning skall bedrivas efter ordinarie skoltid. Barn som läser modersmål
som inte är klassificerat som C-språk skall läsa sitt modersmål efter ordinarie skoltid. Det är
inte rimligt att avbryta ordinarie lektion för att gå på modersmål och missa viktiga lektioner.
Målet med skolan måste vara att ge dessa elever bästa möjliga chans att lyckas i skolan för
att senare lyckas med steget ut i arbetslivet eller vidare studier. Då är det kontraproduktivt
att låta dem missa viktiga lektioner. Detta tillsammans med fjärrundervisning gör att
lektionerna kan effektiviseras och bedrivas med alla elever som har samma språk samtidigt
så länge kvoten elever inte överstiger kommunens rekommendation på max elever per
klassrum.
8. Fjärrundervisning. Fem elever är ett mycket litet underlag för en klass och innebär en
extremt hög lärartäthet, som i många andra sammanhang inte skulle accepteras. I många fall
handlar det dessutom om enstaka undervisningstillfällen under en vecka för en pedagog som
bor och arbetar på annan ort. Fjärrundervisning är ett alternativ som möjliggör samordning
och besparar Kungsbacka kommun onödiga kostnader för reseersättning till pedagogerna. Då
avsaknad av legitimerad personal också är ett problem borde detta möjliggöra för eleverna
att få korrekt utbildning av behöriga lärare.
9. Olika språk kan inte slås samman till gemensamma lektioner. Kravet är väldigt tydligt enligt
Skollagen/Skolverket. Minst fem sökande till ett språk ska finnas för att det skall behöva
erbjudas av kommunen. Att bedriva undervisning i flera språk samtidigt innebär en orimlig
och helt ineffektiv undervisningssituation.
10. När ovanstående krav uppfyllts skall fortfarande kravet på 5 sökande uppfyllas. Minst fem
sökande i kommunen, i det aktuella språket, måste söka varje termin för att kommunen ska
erbjuda undervisning. Om det kravet inte uppfylls erbjuds ingen modersmålsundervisning i
det aktuella språket den terminen.

När eleven och skolan uppfyller ovanstående krav som är tagna eller tolkade från skollagen samt
Skolverkets föreskrifter i frågan så erbjuder Kungsbacka kommun modersmål till de barn som så
önskar.

Sverigedemokraterna föreslår därmed fullmäktige besluta
-Att utifrån ovanstående punkter fastställa policy för modersmålsundervisning i Kungsbacka kommun
Sverigedemokraterna Kungsbacka genom

