KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2021-11-15

Kommunstyrelsen
Sammanträde tisdagen den 23 november 2021 kl. 13.00
Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37

Ärende

Beteckning

Val av justerare

Förslag

Ordinarie: Eva Borg (S)
Ersättare: Fredrik Hansson (C)
Digital justering

Information
1.

Information om samråd och
viktigare pågående ärenden
från arbetsutskottets
sammanträden

2021-00015

2.

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

2021-00016

3.

Information om förvaltningen 2021-00017
och pågående viktigare/större
uppdrag, projekt och
händelser

4.

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

2020-00725

Handlingar kommer senare

Beslutsärenden

Patrik Johansson
Kommunledningskontoret
Kansliet
patrik.johansson2@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset
www.kungsbacka.se
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Ärende

Beteckning

Förslag

5.

Samverkansavtal för förskola 2021-00751
och pedagogisk omsorg i
Göteborgsregionen
2022–2025

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

6.

Initiativ från Monica Neptun
(L) om en tågstation i
Frillesås

2021-01004

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

7.

Ansökan om planbesked för
Kv Kronan 5

2021-00822

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fastställer Samverkansavtalet för
förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen
2020–2025.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar initiativet
till kommunstyrelsen för ställningstagande.
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser
att pröva den begärda åtgärden genom en detaljplan för
kvarteret Kronan 5 i Kungsbacka stad.
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en
projektbeställning för upprättande av detaljplan för
kvarteret Kronan 5 i Kungsbacka stad.

8.

9.

Godkännande av
2021-00729
projektbeställning samt
överlämnande för att upprätta
detaljplan för bostäder inom
Särö 1:440

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Godkännande av
2021-00915
projektbeställning samt
överlämnande för att upprätta
detaljplan för bostäder med
mera i Tölö ängar syd inom
del av Tölö 4:148 i
Kungsbacka stad

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för
detaljplan för bostäder inom Särö 1:440 i Särö, daterad
2021-09-22.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden
att upprätta förslag till detaljplan för bostäder inom
Särö 1:440 i Särö.
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för
detaljplan för bostäder med mera i Tölö ängar syd
inom del av Tölö 4:148 i Kungsbacka stad, med den
ändringen att det läggs till en mening i
projektbeställningen under rubriken
Hållbarhetsaspekter i tredje stycket som lyder:
− Vi ser gärna att en del av husen uppförs i trä.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden
att ta fram förslag till detaljplan för bostäder med mera
i Tölö ängar syd inom del av Tölö 4:148 i Kungsbacka
stad.
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Ärende

Beteckning

Förslag

10. Godkännande av
2021-00660
projektbeställning samt
överlämnande för att upprätta
detaljplan för bostäder och
verksamheter inom Bukärr
1:30 m.fl., Särögården

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

11. Svar på
2021-00855
Justitiedepartementets remiss
över Skärpta straff för brott i
kriminella nätverk (SOU
2021:68)

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

12. Svar på Hallandstrafikens
remiss över förslag till ny
zonstruktur för den allmänna
kollektivtrafiken i Halland

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

2021-00942

Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för
detaljplan för bostäder och verksamheter inom Bukärr
1:30 m fl i Särö, daterad 2021-10-20, med följande
ändringar:
− sista meningen i tredje stycket under rubriken
Inledning och bakgrund styrks
− meningen under rubriken Kommunala intäkter ändras
så att inledningen på meningen lyder: Kommunen får
intäkter genom markanvisning för…
− det angivna antalet; 40-80 i första meningen i tredje
stycket under rubriken Inledning och bakgrund
styrks.
− under rubriken Beslut och rapportering med
underrubrik Rapporteringsrutiner läggs till en
mening om att avstämning av detaljplanen ska ske
i kommunstyrelsens arbetsutskott innan beslut i
byggnadsnämnden om att detaljplanen ska ut på
samråd.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden
att ta fram förslag till detaljplan för bostäder och
verksamheter inom Bukärr 1:30 m fl i Särö.
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-11-01,
och översänder det som sitt svar till
Justitiedepartementet med följande ändringar:
− Första stycket under rubriken ”Kommunens
inställning i detalj” styrks och första meningen
andra stycket ändras så att det lyder: En strängare
straffskala kan ha en mer direkt betydelse för
benägenheten att begå brott vid mer planerade
och kalkylerade brottsliga handlingar.
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-10-19,
och sänder det som sitt svar till Hallandstrafiken.
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Ärende

13. Svar på Region Hallands
remiss över Regional
infrastrukturplan för Halland
2022–2033

Beteckning

Förslag

2021-00982

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2021-10-19,
och översänder det som sitt svar till Region Halland
med följande tillägg under rubriken ”En attraktiv
kollektivtrafik för en hållbar utveckling”:
− Ett stråk där det finns stor potential att få fler att
välja kollektivtrafik framför bilen är med en
attraktiv busslinje Onsala, Vallda, Särö, Göteborg.
När en sådan införs kan det finnas behov av
kollektivtrafikåtgärder på vissa ställen längs
stråket.

14. Anmälan av
delegeringsbeslut

2021-00006

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

15. Anmälan av ordförandebeslut 2021-00007

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

16. Redovisning av inkomna
skrivelser

2021-00004

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

17. Rapport från nämnden för
Vård & Omsorg av ej
verkställda beslut enligt SoL
och LSS, kvartal 2 2021

2021-00952

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

18. Rapport från nämnden för
Individ & Familjeomsorg av
ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS, kvartal 2 2021

2021-00963

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
delegeringsbeslut.
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
delegeringsbeslut från kommunstyrelsens ordförande
på grund av brådskande ärenden.
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna
skrivelser till protokollet.
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för
Vård & Omsorg enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen
och 28 f § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för
Individ & Familjeomsorg enligt 16 kap 6 f §
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade till protokollet.
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Ärende

Beteckning

19. Antagande av taxa för
2020-00395
uthyrning av lokaler och
anläggningar med tillhörande
tjänster till organisationer och
enskilda invånare

Förslag
Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar Taxa för uthyrning av
lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till
organisationer och enskilda invånare, daterad
2021-10-13, att gälla från den 1 januari 2022.
Tidigare beslutad taxa upphör samtidigt att gälla.
Kommunfullmäktige delegerar till nämnden för Kultur
& Fritid att besluta om under året tillkommande hyror
inom ramen för taxan.

20. Införande av taxa för
prövning av ansökan om
godkännande av enskild
huvudman för förskolor och
fritidshem

2020-00901

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar Taxa för avgift vid ansökan
om godkännande som enskild huvudman för fristående
förskola eller fristående fritidshem, daterad
2021-11-02.
Taxan träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till
och med den 31 december 2022.

21. Redovisning av icke
färdigberedda motioner
(2, 2021)

Lisa Andersson
ordförande

2021-00026

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke
färdigberedda motioner till och med 2021-10-27 till
protokollet.

Patrik Johansson
kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-11-16

§ 389
Dnr 2021-00751
Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i
Göteborgsregionen 2022-2025
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen fastställer Samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg
i Göteborgsregionen 2020–2025.
Sammanfattning av ärendet
Inom Göteborgsregionen (GR) finns ett samverkansavtal gällande mottagande och
placering i förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnomsorg) som reglerar
förhållandet mellan kommunerna när barn bor i en kommun men är placerad i en
annan. Samverkansavtalet reglerar avtal och överenskommelser samt ersättning.
Samverkansavtalet har funnits i cirka tio år och har nu genomgått en mer fördjupad
översyn. Det nya avtalet gäller perioden 2022-01-01 till 2025-12-31.
GR beslutade den 15 juni 2021 att rekommendera medlemskommunerna att fastställa
samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen. GR:s
beslut har föregåtts av beslut i Utbildningschefsnätverket och beslut i
Utbildningsgruppen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse, 2021-10-11
Nämnden för Förskola & Grundskola ordförandebeslut 2021-10-11
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-10-11
Göteborgsregionens tjänsteskrivelse, inklusive avtal, 2021-06-24
Göteborgsregionens skrivelse, 2021-06-24
Göteborgsregionen protokollsutdrag 2021-06-15, § 289
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

2021-10-11
Diarienummer

KS 2021-00751

Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022–2025
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen fastställer Samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg i
Göteborgsregionen 2020–2025.
Sammanfattning av ärendet
Inom Göteborgsregionen (GR) finns ett samverkansavtal gällande mottagande och placering i förskola
och pedagogisk omsorg (dagbarnomsorg) som reglerar förhållandet mellan kommunerna när barn bor i
en kommun men är placerad i en annan. Samverkansavtalet reglerar avtal och överenskommelser samt
ersättning.
Samverkansavtalet har funnits i cirka tio år och har nu genomgått en mer fördjupad översyn. Det nya
avtalet gäller perioden 2022-01-01 till 2025-12-31.
GR beslutade den 15 juni 2021 att rekommendera medlemskommunerna att fastställa
samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen. GR:s beslut har föregåtts
av beslut i Utbildningschefsnätverket och beslut i Utbildningsgruppen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse, 2021-10-11
Nämnden för Förskola & Grundskola ordförandebeslut 2021-10-11
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-10-11
Göteborgsregionens tjänsteskrivelse, inklusive avtal, 2021-06-24
Göteborgsregionens skrivelse, 2021-06-24
Göteborgsregionen protokollsutdrag 2021-06-15, § 289
Beslutet skickas till
Göteborgsregionen, nämnden för Förskola & Grundskola

Kungsbacka kommun
Lotta Gradén
0300-834230
Specialist internkontroll

1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet
Inom Göteborgsregionen (GR) finns ett samverkansavtal gällande mottagande och placering i förskola
och pedagogisk omsorg (dagbarnomsorg) som reglerar förhållandet mellan kommunerna när barn bor i
en kommun men är placerad i en annan. Avtalet reglerar avtal och överenskommelser samt ersättning.
Samverkansavtalet har funnits i cirka tio år och har nu genomgått en mer fördjupad översyn. Det nya
avtalet gäller perioden 2022-01-01 till 2025-12-31.
GR beslutade den 15 juni 2021att rekommendera medlemskommunerna att fastställa
samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen. GR:s beslut har föregåtts
av beslut i Utbildningschefsnätverket och beslut i Utbildningsgruppen.
Nämnden för Förskola & Grundskola beslutade den 11 oktober 2021 i yttrande till kommunstyrelsen
att ställa sig bakom avtalet.
Avtalet reglerar att medlemskommunerna i mån av plats tar emot barn från andra kommuner och att
ersättning utgår enligt fastställd prislista. För barn i behov av stöd så ska anordnarkommun utreda och
bedöma behovet och folkbokföringskommun pröva och besluta om ersättning.
Syftet med samverkansavtalet är att stärka valfriheten för föräldrar och barn och öppna upp för en
generös tillämpning av skollagen. Inom Göteborgsregionen finns i dag ett samarbete mellan
kommunerna och en öppenhet för att invånarna ska kunna välja skola/utbildning när det gäller ett
flertal skolformer. Det möjliggör exempelvis för familjer som bor nära en kommungräns att få en
placering närmare det egna hemmet. Samverkansavtalet kan också underlätta för
medlemskommunerna att uppfylla kraven på att erbjuda plats inom skälig tid om kommuner med plats
kan ta emot barn från kommuner med platsbrist.
I stort skiljer sig det nya avtalet inte från det tidigare men i det nya avtalet förtydligas att samverkan
inte omfattar barnomsorgsplats på kvällar, nätter och helger. Om det är aktuellt får berörda kommuner
träffa individuella överenskommelser. Bakgrunden till detta är att förutsättningarna för i vilken grad
omsorg erbjuds kvällar, helger och nätter skiljer sig åt mellan kommunerna.
Kommunernas beslut om godkännande av samverkansavtalet ska vara GR tillhanda senast den 30
november 2021.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

ORDFÖRANDEBESLUT
Datum

2021-10-08
Diarienummer

FG 2021-00910

Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025
Beslut
Nämnden för förskola och grundskola ställer sig bakom Samverkansavtal för förskola och pedagogisk
omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025 och överlämnar detta som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
Upplysning
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Förskola och Grundskola delegeringsförteckning
2021-04-29, punkt B1, kap. 39 § KL.
Ärendet har beretts i arbetsutskott 11 augusti 2021.
Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund har översänt Samverkansavtal för förskola och pedagogisk
omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025 till medlemskommunerna för fastställande. Med anledning av
detta har nämnden för Förskola & Grundskola ombetts att lämna sitt yttrande till kommunstyrelsen.
Samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg har funnits i ca tio år. Avtalet har under denna
period genomgått mindre revideringar och nu har en fördjupad översyn genomförts.
Den 16 april 2021 enades utbildningschefsnätverket i regionen om att ställa sig bakom förslaget till
samverkansavtal. Utbildningsgruppen godkände förslaget 20 maj 2021. Nu ska varje enskild kommun
godkänna avtalet senast november 2021. Det nya avtalet börjar gälla 1 januari 2022.
Beslutsunderlag
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-07-05
Protokollsutdrag § 289, Göteborgsregionens kommunalförbund, 2021-06-15
Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025, 2021-05-20
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Anders Ekström (M)
Ordförande i nämnden för Förskola och Grundskola

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-07-05
Diarienummer

FG 2021-00910

Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025

Förslag till beslut i nämnden för förskola och grundskola
Nämnden för förskola och grundskola ställer sig bakom Samverkansavtal för förskola och pedagogisk
omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025 och överlämnar detta som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund har översänt Samverkansavtal för förskola och pedagogisk
omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025 till medlemskommunerna för fastställande. Med anledning av
detta har nämnden för Förskola & Grundskola ombetts att lämna sitt yttrande till kommunstyrelsen.
Samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg har funnits i ca tio år. Avtalet har under denna
period genomgått mindre revideringar och nu har en fördjupad översyn genomförts.
Den 16 april 2021 enades utbildningschefsnätverket i regionen om att ställa sig bakom förslaget till
samverkansavtal. Utbildningsgruppen godkände förslaget 20 maj 2021. Nu ska varje enskild kommun
godkänna avtalet senast november 2021. Det nya avtalet börjar gälla 1 januari 2022.
Beslutsunderlag
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-07-05
Protokollsutdrag § 289, Göteborgsregionens kommunalförbund, 2021-06-15
Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025, 2021-05-20
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beskrivning av ärendet
Inom Göteborgsregionen finns ett samverkansavtal gällande mottagande och placering i förskola och
pedagogisk omsorg (dagbarnomsorg) som reglerar förhållandet mellan kommunerna när barn bor i en
kommun men är placerad i en annan. Avtalet reglerar avtal och överenskommelser samt ersättning.
FG Myndighet & Stöd
Frida Byrsten
070-265 59 66
Verksamhetschef

1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Samverkansavtalet har funnits i ca tio år och har nu genomgått en mer fördjupad översyn. Det nya
avtalet gäller perioden 2022-01-01 till 2025-12-31.
Avtalet reglerar att medlemskommunerna i mån av plats tar emot barn från andra kommuner och att
ersättning utgår enligt fastställd prislista. För barn i behov av stöd så ska anordnarkommun utreda och
bedöma behovet och folkbokföringskommun pröva och besluta om ersättning.
Syftet med samverkansavtalet är att stärka valfriheten för föräldrar och barn och öppna upp för en
generös tillämpning av skollagen. Inom Göteborgsregionen (GR) finns idag ett samarbete mellan
kommunerna och en öppenhet för att invånarna ska kunna välja skola/utbildning när det gäller ett
flertal skolformer. Det möjliggör exempelvis för familjer som bor nära en kommungräns att få en
placering närmare det egna hemmet. Samverkansavtalet kan också underlätta för
medlemskommunerna att uppfylla kraven på att erbjuda plats inom skälig tid om kommuner med plats
kan ta emot barn från kommuner med platsbrist.
I stort skiljer sig det nya avtalet inte från det tidigare men i det nya avtalet förtydligas att samverkan
inte omfattar barnomsorgsplats på kvällar, nätter och helger. Om det är aktuellt får berörda kommuner
träffa individuella överenskommelser. Bakgrunden till detta är att förutsättningarna för i vilken grad
omsorg erbjuds kvällar, helger och nätter skiljer sig åt mellan kommunerna.

Maria Andersson

Frida Byrsten

Skolchef

Verksamhetschef myndighet och stöd

Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-06-15
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 289. Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i
Göteborgsregionen 2022-2025
Diarienummer: 2021-00056
Beslut
Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa samverkansavtalet för
förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025.
Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2021.
Sammanfattning av ärendet
Samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg har funnits i ca tio år.
Avtalet har under denna period genomgått mindre revideringar varför en mer
fördjupad översyn nu har genomförts.
Den 16 april 2021 enades Utbildningschefsnätverket om att ställa sig bakom
förslaget till samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i
Göteborgsregionen 2022-2025. Utbildningsgruppen godkände förslaget 20 maj
2021.
Avtal ska efter godkännande i respektive kommun senast den 30 november
2021 vara GR tillhanda. Nytt samverkansavtal börjar gälla den 1 januari 2022.
Beslutsunderlag
Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen
2022-2025.
Skickas till
Medlemskommunerna

Vid protokollet:

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Justeras:
Axel Josefson
Ordförande
Miguel Odhner
Justerare

Justeras:
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Förbundsstyrelsen – ärende 4
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Ann-Sofie Gillner
Datum: 2021-05-20, diarienummer: 2021-00056

Samverkansavtal för förskola och pedagogisk
omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att fastställa
samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 20222025. Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2021.

Sammanfattning av ärendet
Samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg har funnits i ca tio år. Avtalet
har under denna period genomgått mindre revideringar varför en mer fördjupad
översyn nu har genomförts. Utbildningschefsnätverket fattade i oktober 2020 beslut
om att en översyn ska göras och gav samtidigt Förskolenätverket i uppdrag att
genomföra den. Förslag till ändringar har utarbetats av Barnomsorgsgruppen på
uppdrag av Förskolenätverket. Förslagen har presenterats för Förskolenätverket som
ställer sig bakom dessa. En juridisk översyn av ändringsförslagen har genomförts där
det konstateras att förslagen inte innehåller några skrivningar som står i strid med
skollagen och inte heller några delar som kan tolkas på olika sätt.
Utbildningschefsnätverket har vid möten i februari och mars 2021 informerats om
översynsarbetet och förslagen till ändringar. Den 16 april 2021 enades
Utbildningschefsnätverket om att ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal för
förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025. Utbildningsgruppen
godkände förslaget 20 maj 2021.
Beslut om samverkansavtalet äger rum i enlighet med följande beslutsordning:
1. Beslut i Utbildningschefsnätverket
2. Beslut i Utbildningsgruppen
3. Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att fastställa
samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen.
4. Avtal ska efter godkännande i respektive kommun, undertecknat och tillsammans
med kopia av beslut i nämnd/styrelse eller av den utsedd person, senast den 30
november 2021 vara GR tillhanda.
Nytt samverkansavtal börjar gälla den 1 januari 2022.

Beslutsunderlag
Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025.
Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Fredrik Zeybrandt
Avdelningschef

Skickas till
Medlemskommunerna
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Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i
Göteborgsregionen
2022-01-01 – 2025-12-31

Samverkansavtal för förskola
och pedagogisk omsorg i
Göteborgsregionen
1. Bakgrund och motiv
Skollagen reglerar kommunens skyldigheter och vårdnadshavarnas rättigheter när det
gäller förskola. Folkbokföringskommun svarar för att barn som är bosatta i Sverige erbjuds
förskola. När vårdnadshavaren har anmält behov av plats ska folkbokföringskommunen
erbjuda plats inom fyra månader. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarens
önskemål. Plats ska erbjudas så nära barnets eget hem som möjligt med hänsyn till vad
som krävs för att kommunen effektivt ska utnyttja lokaler och andra resurser. Ett barn har
rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än
hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl
att få gå i den kommunens förskola. Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en
kommun även i annat fall i sin förskola ta emot ett barn från en annan kommun.
(8 kap. 12-15 § skollagen)
Syftet med samverkansavtalet är att stärka valfriheten och öppna upp för en generös
tillämpning av skollagen. Inom Göteborgsregionen (GR) finns idag ett samarbete mellan
kommunerna och en öppenhet att välja skola/utbildning när det gäller ett flertal
skolformer. Det stärker vårdnadshavarnas val. Det kan ge möjlighet att ge plats närmare
det egna hemmet för familjer som bor nära en kommungräns. Det kan bidra till att kunna
erbjuda plats inom skälig tid för en kommun som har brist på platser om det samtidigt
finns en kommun som har tillgång på platser.

2. Avtalsparter
Avtalets parter utgörs av medlemskommunerna inom Göteborgsregionens
kommunalförbund; Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla
Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

3. Avtalets innehåll
Samverkansavtalet reglerar att medlemskommunerna inom GR i mån av plats tar emot
barn i förskola och pedagogisk omsorg från andra kommuner och att vid varje sådan
placering utgår interkommunal ersättning enligt fastställd prislista. Varje enskild kommun
beslutar om det finns plats att erbjuda barn från andra kommuner. Samverkansavtalets
tillämpningar kan även gälla vid placeringar där det finns särskilda skäl.
Avtalet gäller inte barnomsorgsplats på kvällar, nätter och helger. Det finns ingen
skyldighet för en kommun att ersätta en annan kommun för de extrakostnader en
barnomsorgsplats på obekväm arbetstid innebär. I de fallen det blir aktuellt med plats i
sådan verksamhet träffas individuella överenskommelser mellan kommunerna, vad gäller
omfattning och pris.
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4. Tillämpningar
Ansökan
Ansökan sker via varje kommuns hemsida. Vårdnadshavaren ansöker i den kommun där
plats önskas. Innan den kommunen erbjuder vårdnadshavaren en plats tar kommunen
kontakt med folkbokföringskommunen om folkbokföringskommun och anordnarkommun
fortfarande är olika vid placeringstillfället.
Överenskommelser
Vid varje placering träffas en skriftlig överenskommelse mellan berörda kommuner enligt
tillämpningsanvisningarna. Varje enskild placeringsöverenskommelse fortsätter att gälla
även om samverkansavtalet skulle upphöra.
Avgifter
Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften av platsinnehavaren enligt sitt gällande
taxesystem och sin kravrutin.
Regler och tillämpningsföreskrifter
Den kommuns ”Regler och tillämpningsföreskrifter” gäller, där barnet har sin förskoleplats
eller plats i pedagogisk omsorg.
Interkommunal ersättning
En kommun som inom sin förskola eller pedagogisk omsorg tar emot ett barn från en
annan kommun har rätt till ersättning för sina kostnader från barnets
folkbokföringskommun enligt fastställd prislista. Debitering sker månadsvis.
Barn i behov av särskilt stöd
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges
den omsorg som deras speciella behov kräver. Grundläggande bestämmelser finns i 8 kap.
9 § skollagen.
Då behov av särskilt stöd blir aktuellt för ett redan placerat barn sker samråd med
folkbokföringskommunen. Anordnarkommun utreder och bedömer.
Folkbokföringskommunen prövar och beslutar om ersättning. Då behov av särskilt stöd är
känt när barnet placeras sker prövning och beslut om ersättning i samband med den
skriftliga överenskommelsen.
Till stöd för kommunernas hantering av samverkansavtalet finns tillämpningsanvisningar
för praktisk hantering. Revideringar av detta dokument görs vid behov av
Barnomsorgsgruppen.
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5. Vid flytt inom GR-kommunerna
Barn har rätt att behålla sin plats i den kommun varifrån familjen flyttar till dess att
folkbokföringskommun erbjudit en plats. Plats ska erbjudas senast inom fyra månader,
under förutsättning att vårdnadshavare ansöker om plats. Folkbokföringskommunen
betalar interkommunal ersättning till avflyttningskommunen och avflyttningskommunen
tar in föräldraavgiften.
Önskar vårdnadshavare behålla platsen permanent i avflyttningskommunen beslutar
denna kommun om plats finns att erbjuda (punkt 3 i avtalet).

6. Avtalets förutsättningar
Avtalstid
Avtalet gäller från och med 2022-01-01 – 2025-12-31. Uppsägningstiden är ett år, om inte
parterna kommer överens om annat. Avtalet kan komma att ändras om tillämpliga lagar
och förordningar, tillkommer, förändras eller upphör. Översyn av avtalets innehåll kan
initieras av relevanta och beslutsmässiga chefsnätverk inom GR.
Uppföljning
Avtalet ska följas upp bl.a. genom att kommunen årligen rapporterar antalet barn från
annan kommun än den egna till GR.
Godkännande
Föreliggande avtal ska efter godkännande i respektive kommun, undertecknat och
tillsammans med kopia av beslut i nämnd/styrelse eller av den utsedd person, senast den
30 november 2021 vara GR tillhanda.
Tvist
Tvist med anledning av detta avtal mellan avtalsparterna löses i första hand genom lokala
förhandlingar. Om parterna inte kommer överens sker medling genom GR.
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För Ale kommun

_________________

_________________________________

Datum

Namn

_________________________________
Namnförtydligande

För Alingsås kommun
________________
Datum

_________________________________
Namn

_________________________________
Namnförtydligande

För Göteborgs kommun
_________________
Datum

_________________________________
Namn

_________________________________
Namnförtydligande

För Härryda kommun
__________________
Datum

_________________________________
Namn

_________________________________
Namnförtydligande

För Kungsbacka kommun
__________________
Datum

_________________________________
Namn

_________________________________
Namnförtydligande
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För Kungälvs kommun
__________________
Datum

_________________________________
Namn

_________________________________
Namnförtydligande

För Lerums kommun
__________________
Datum

_________________________________
Namn

_________________________________
Namnförtydligande

För Lilla Edets kommun
___________________
Datum

_________________________________
Namn

_________________________________
Namnförtydligande

För Mölndals kommun
___________________
Datum

_________________________________
Namn

_________________________________
Namnförtydligande

För Partille kommun
____________________
Datum

_________________________________
Namn

_________________________________
Namnförtydligande
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För Stenungsunds kommun
_____________________
Datum

_________________________________
Namn

_________________________________
Namnförtydligande

För Tjörns kommun
_____________________
Datum

_________________________________
Namn

_________________________________
Namnförtydligande

För Öckerö kommun
______________________
Datum

_________________________________
Namn

_________________________________
Namnförtydligande
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Från:
Skickat:
Till:

Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Kategorier:

Gunnel Rydberg <Gunnel.Rydberg@goteborgsregionen.se>
den 24 juni 2021 09:27
diarium.ks@ockero.se; diarium.sb@ockero.se; kommun@ale.se;
Kommun@Harryda.se (kommun@harryda.se); Kommun; kommun@lerum.se;
kommun@stenungsund.se; kommun@tjorn.se; kommunen@lillaedet.se;
kommunstyrelsen@alingsas.se ; kontakt@molndal.se ;
kundcenter@partille.se; maria.renfors@stenungsund.se;
registrator@kungalv.se ; stadsledningskontoret@stadshuset. goteborg. se
(stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se)
Diarium
Expediering beslut i GR:s förbundsstyrelse § 289 - Samverkansavtal för
förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025
Protokollsutdrag § 289.pdf; Ärende 4 - Samverkansavtal för förskola och
pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025.pdf
Registrera.; Avstämning - Veckomöte (SJ)

Till
Kommunstyrelsen!
Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 20222025
Här expedieras beslut § 289 samt handling från Göteborgsregionens (GR:s) förbundsstyrelse
2021-06-15 enligt rubrik.
Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 2021-11-30.
Med vänlig hälsning
Gunnel Rydberg

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

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Göteborgsregionen (GR)
Förbundsledningen
Telefon: 031-335 50 74
SMS: 070-206 90 36
www.goteborgsregionen.se
----------------------------------------

Följ oss
www.facebook.com/goteborgsregionen
www.linkedin.com/company/goteborgsregionen
Prenumerera
www.goteborgsregionen.se/nyhetsbrev

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum
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2021-10-12

§ 370
Dnr 2021-01004
Initiativ från Monica Neptun (L) om en tågstation i Frillesås
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar initiativet till kommunstyrelsen för
ställningstagande.
Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Monica Neptun (L) lämnar in ett initiativ om en tågstation i Frillesås om
ska väckas i kommunstyrelsen på nästkommande sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
överlämna initiativet till kommunstyrelsen för ställningstagande och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Till kommunstyrelsen
Initiativärende: Tågstation i Frillesås
När västlänken och tunneln genom Varberg är färdiga 2026 så kommer Region Halland och
Hallandstrafiken att starta ett nytt regionaltågsystem mellan Varberg och Göteborg. Två
genomgående Öresundståg i rusningstrafik kommer finnas kvar. Det berör inte heller
pendeltågstrafiken Kungsbacka-Göteborg.
Detta slås fast i det trafikförsörjningsprogram för 2021–2025 som regionfullmäktige i Region Halland
antog 9 december 2020.
Regiontågen från Varberg kommer preliminärt att stanna i Väröbacka (station som nu planeras), Åsa,
Kungsbacka, Mölndal och sedan gå mot Göteborg.
Det finns klara möjligheter att få in ytterligare ett stopp, i Frillesås.
Utan att det hotar trafiken med Öresundstågen eller nuvarande pendeltågstrafik KungsbackaGöteborg.
Men då måste Kungsbacka kommun börja planera för en sådan station och försöka träffa en
avsiktsförklaring med Trafikverket och Region Halland.
Ska trafiken börja gå 2026 är det hög tid att börja planeringen nu.
Liberalerna föreslår därför kommunstyrelsen att besluta
Att: uppdra åt kommundirektören att ta fram ett underlag som gör det möjligt att ta kontakt med
Trafikverket och Region Halland för att få fram en avsiktsförklaring om en station i Frillesås.
Kungsbacka 2021-09-31

Monica Neptun (L)
Ledamot i kommunstyrelsen

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum
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2021-10-26

§ 373
Dnr 2021-00822
Ansökan om planbesked för Kv Kronan 5
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda
åtgärden genom en detaljplan för kvarteret Kronan 5 i Kungsbacka stad.
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande av
detaljplan för kvarteret Kronan 5 i Kungsbacka stad.
Beslutsmotivering
Förfrågan att möjliggöra för fler bostäder och verksamhetslokaler i Kungsbacka
innerstad innebär en positiv utveckling för stadskärnan och Kungsbacka stad.
Förfrågan stämmer överens med kommunens fördjupade översiktsplan för
Kungsbacka stad (FÖP 09), varför kommunen ställer sig positiv till förfrågan.
Fastigheten och förfrågan uppfyller översiktsplanens och visionens målsättningar om
närhet till kollektivtrafik och service.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Kronan 5 har den 12 augusti 2021 via ombud ansökt om
planbesked för att, genom en ny detaljplan, möjliggöra för byggnation av en till två
våningar ovanpå befintliga byggnader. Fastighetsägaren vill även bygga
verksamheter/bostadskomplement på del av det som i dag är parkeringsyta i
markplan för att ge liv åt Västergatan. I ansökan finns också ett önskemål om att
bygga bostäder/verksamheter i en ny lägre byggnad längs ån för att ge liv åt platsen
samt säkra ett gångstråk som gör ån åtkomlig för allmänheten. Enligt ansökan är
befintlig byggnadskonstruktionen utredd för att klara påbyggnad.
Fastigheten är belägen inom detaljplan K51 som vann laga kraft den 24 januari 1968.
Den aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för bostads- och
handelsändamål där byggnader kan uppföras i två till tre våningar. Längs med
Kungsbackaån finns det ett område med prickmark där byggnader inte får uppföras.
Detaljplanen reglerar att för det mellersta huset ska det finnas en fri höjd av minst 3,3
meter för kvarterets parkering i gatunivåhöjd.
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad (FÖP 09) är det aktuella
området lämpligt för centrumfunktioner och bostäder.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-06
Ansökan om planbesked, 2021-08-12
Karta över kvarteret Kronan 5, 2021-10-06

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2021-10-26

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

2021-10-06
Diarienummer

KS 2021-00822

Planbesked för kvarteret Kronan 5 i Kungsbacka stad

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en
detaljplan för kvarteret Kronan 5 i Kungsbacka stad.
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande av detaljplan för
kvarteret Kronan 5 i Kungsbacka stad.
Beslutsmotivering
Förfrågan att möjliggöra för fler bostäder och verksamhetslokaler i Kungsbacka innerstad innebär en
positiv utveckling för stadskärnan och Kungsbacka stad. Förfrågan stämmer överens med kommunens
fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad (FÖP 09), varför kommunen ställer sig positiv till
förfrågan.
Fastigheten och förfrågan uppfyller översiktsplanens och visionens målsättningar om närhet till
kollektivtrafik och service.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Kronan 5 har den 12 augusti 2021 via ombud ansökt om planbesked för att,
genom en ny detaljplan, möjliggöra för byggnation av en till två våningar ovanpå befintliga byggnader.
Fastighetsägaren vill även bygga verksamheter/bostadskomplement på del av det som i dag är
parkeringsyta i markplan för att ge liv åt Västergatan. I ansökan finns också ett önskemål om att bygga
bostäder/verksamheter i en ny lägre byggnad längs ån för att ge liv åt platsen samt säkra ett gångstråk
som gör ån åtkomlig för allmänheten. Enligt ansökan är befintlig byggnadskonstruktionen utredd för
att klara påbyggnad.
Fastigheten är belägen inom detaljplan K51 som vann laga kraft den 24 januari 1968. Den aktuella
fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för bostads- och handelsändamål där
byggnader kan uppföras i två till tre våningar. Längs med Kungsbackaån finns det ett område med
prickmark där byggnader inte får uppföras. Detaljplanen reglerar att för det mellersta huset ska det
finnas en fri höjd av minst 3,3 meter för kvarterets parkering i gatunivåhöjd.

Kungsbacka kommun
Maria Malone
0300-834041
Senior Planarkitekt

1 (4)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
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Enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad (FÖP 09) är det aktuella området lämpligt
för centrumfunktioner och bostäder.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-06
Ansökan om planbesked, 2021-08-12
Karta över kvarteret Kronan 5, 2021-10-06
Beslutet skickas till
Sökande

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Kronan 5 har den 12 augusti 2021 via ombud ansökt om planbesked för att,
genom en ny detaljplan, möjliggöra för byggnation av en till två våningar ovanpå befintlig byggnad.
Fastighetsägaren vill bygga verksamheter/bostadskomplement på del av det som i dag är parkeringsyta
för att ge liv åt Västergatan. I ansökan finns ett önskemål om att bygga bostäder i en till två våningar i
en ny byggnad längs ån för att ge liv åt platsen samt säkra ett gångstråk som gör ån åtkomlig för
allmänheten. Enligt ansökan är befintlig byggnadskonstruktionen utredd för att klara påbyggnad.
Fastighetsägaren har för avsikt att anpassa den tillkommande byggnationen till den unika stadsmiljön
och ge den befintliga byggnaden ett mer öppet intryck. Fördelar med att bygga ovanpå befintligt hus är
bland annat att befintliga bostäders standard höjs med hissar, tillgänglighet i allmänna utrymmen med
mera. Påbyggnaden ökar folkmängden och folklivet i stadskärnan. Det ger ett välkomnande möte för
den nya bebyggelsen som planeras på motsatt åsida. Det ger ekonomiska förutsättningarna för att
kunna hålla huset i gott skick och ge Kungsbackaborna ett levande stråk längs ån.
Kvarteret Kronan består i dag av tre sammanbyggda hus med gemensam källare varav husdelen i norr
och söder är i två våningar och den mittersta i tre våningar. Fastigheten gränsar till Kungsbackaån i
väster, Västergatan samt Norra och Södra Torggatan. I gatuplan på det mittersta huset finns en allmän
parkering samt nedgång till ett parkeringsgarage. Där fastigheten gränsar mot Kungsbackaån i öster är
det i dag en gräsmatta med inslag av asfalt och stenläggning. I norra och södra husens bottenvåningar
finns lokaler för bland annat restaurang och tidigare har hembygdsföreningen haft sina lokaler här. I
den södra delen av källaren är ett skyddsrum inrymt.
Fastigheten är belägen inom detaljplan K51 som vann laga kraft den 24 januari 1968. Den aktuella
fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för bostads- och handelsändamål. Kvarteret
består av tre byggrätter och byggnader ska uppföras i gräns mot granntomt där det är möjligt. Inom
byggrätterna i norr och söder får byggnader uppföras i två våningar och mellan dem får en byggnad
med högst tre våningar uppföras. Längs med Kungsbackaån finns det ett område med prickmark där
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byggnader inte får uppföras. Det finns ett utfartsförbud längs fastighetsgränserna mot Södra torggatan,
Västergatan och Norra torggatan med ett mindre släpp vid entrén till parkeringshuset. För det mellersta
huset reglerar detaljplanen att det ska finnas en fri höjd av minst 3,3 meter för kvarterets parkering i
gatunivåhöjd samt att vind inte får inredas.
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad FÖP 09) är det aktuella området lämpligt
för centrumfunktioner och bostäder. Nya bostadsområden ska byggas med närhet till service, gångoch cykelvänliga områden med rimliga avstånd till kollektivtrafik. Förtätning med nya bostäder kan
ske där bebyggelse redan finns genom tillbyggnad eller påbyggnad. Inredning av vindar kan göras för
att inrymma fler bostäder. Enligt bostadsförsörjningsprogrammet 2019–2025 ska Kungsbacka stad
växa mest i hela kommunen med ett kontinuerligt byggande på cirka 300 bostäder per år.
Kvarteret Kronan 5 gränsar till riksintresse för kulturmiljö som omfattar området kring Kungsbacka
torg, men fastigheten ingår inte i riksintresset.
Kommunfullmäktige antog 2017 riktlinjerna Innerstadens kvarter – riktlinjer för utveckling på
kulturmiljöns villkor, där det beskrivs att
”De förändringar som sker ska alltid ge förutsättningar till att bedriva handel, verksamhet
och medverka till stadsliv.”

Huvudprinciperna som gäller vid detaljplaneändring i innerstaden är bland annat att innergårdarna ska
bevaras, utvecklas och utnyttjas till något annat än parkering. Nya byggnader utformas som nya
årsringar med hänsyn till befintlig bebyggelse i skala, volym, arkitektonisk utformning, material och
färgsättning. Nya byggnader får uppföras i högst 1-3 våningar. Hur många våningar som är lämpligt
bedöms i varje enskilt fall. Ändring av byggnad utförs varsamt och anpassas till bebyggelsens
karaktärsdrag.
I samband med utredningen av planbeskedet noterades följande aspekter som behöver utredas/beaktas
särskilt i den fortsatta planeringsprocessen:









En kulturmiljöutredning ska tas fram i planarbetet som beskriver platsen och byggnadens
historia och värden för innerstaden.
Kulturmiljöprogram för Kungsbacka kommun och rekommendationerna i avsnittet om
Kulturmiljön i Kungsbackas innerstad ska följas; ”Stadskärnan som kulturmiljö hålls samman
av sin relativt låga skala, rutnätsplanen, tomtsturkturen och den äldre trähusbebyggelsen med
enhetligt utförande. Ny bebyggelse bör anpassas efter karaktären som beskrivs ovan.”
Följa Paletter - ett färgsättningsprogram för Kungsbacka innerstad, 2009 som innehåller
utarbetade metoder för hur man ska tänka vad gäller färgsättning i Kungsbacka innerstad.
Det är viktigt att hitta en balans i bebyggelsens höjd längs Västergatans gaturum.
Bottenvåningarna ska ha verksamhetslokaler, gärna publika.
Parkeringsbehov behöver utredas enligt Parkeringsstrategin för Kungsbacka stad 2017.
En trafikutredning och bullerutredning behöver tas fram och bekostas av den sökande i
samband med planläggning. Denna ska belysa effekterna av en ökad trafikbelastning samt
föreslå långsiktiga hållbara lösningar för exploateringsområdet.
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En geoteknisk utredning behöver tas fram.
Översvämningsrisken behöver utredas särskilt i en dagvattenutredning. Enligt den fördjupade
översiktsplanen för Kungsbacka stad är riktvärden för lägsta golvhöjd för ny bebyggelse längs
Kungsbackaån i centrum + 3,0 m ö h.
Allmän tillgänglighet längs Kungsbackaån bör eftersträvas. Gestaltningsprogram för
Kungsbackaån, 2007 samt Åtgärdsprogram.
Utred befintlig konstruktion för att klara påbyggnad.

Malin Aronsson
Kommundirektör

Emma Kjernald
Samhällsbyggnadschef
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PLANANSÖKAN KV KRONAN 5, KUNGSBACKA
Fastighet
Kronan 5, Kungsbacka kommun, Västra Götalands län

Bilaga:
Skiss av situationsplan

Bakgrund:
Kv Kronan är en tegelbyggnad i tre volymer uppförd 1967. Byggnaden består av en källarvåning med
ett generöst parkeringsgarage, en bottenvåning med verksamheter/handel (ursprungligen ett
postkontor) och parkeringsyta under tak, samt 1-2 våningar med bostäder ovanpå. Totalt 26
lägenheter.
Byggnaden ligger centralt vid Norra Torggatans café- och restaurangstråk och fastigheten sträcker sig
fram till Kungsbackaån.
Verksamhetslokalerna har förändrats genom åren för att passa till olika verksamheter och år 1986
uppfördes en tillbyggnad då lastkajen byggdes på med en utställningslokal.
Byggnaden har idag ett väldigt slutet intryck både mot gatorna och ån, där majoriteten av fasaden
utgörs av en ramp ned till parkeringsgaraget.
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Syfte planansökan:
Göra den centrala fastigheten mer attraktiv och åtkomligt för stadens invånare genom att:
1. Ge möjlighet att bygga på med bostäder i 1 våning ovanpå befintlig byggnad, på den idag
högre mittdelen
2. Ge möjlighet att bygga på med bostäder i 2 våningar ovanpå befintlig byggnad, på de idag
lägre flyglarna.
3. Ge möjlighet att bygga bostäder/verksamheter i 1-2 våningar i å-nära läge, i förlängning av
”lastkajen” för att ge liv åt platsen.
4. Ge möjlighet att bygga verksamheter/bostadskomplement på del av det som idag är
parkeringsyta och ge liv åt Västergatan.
5. Säkra ett gångstråk som gör ån åtkomlig för allmänheten.
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Tidigare ställningstaganden
Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka Stad 2009:
Nya bostadsområden:
• Bostäder ska byggas med närhet till service
• Gång- och cykelvänliga områden med rimliga avstånd till kollektivtrafik.
Förtätning som strategi:
• Nya bostäder där bebyggelse redan finns genom tillbyggnad eller påbyggnad.
• Inredning av vindar.
• Omvandling av områden för företag till områden för bostäder, främst i och kring centrum.
• Fördelar: befintliga kommunikationer, mindre bilberoende, bevara grönområden
• Cirka 300-400 bostäder behöver alltså komma till genom förtätning
Riktvärden för lägsta golvhöjd för ny bebyggelse längs Kungsbacka ån, centrum: +3,0 m ö.h.
Riksintresse:
Det tänkta planområdet ingår inte i riksintresse för kulturmiljö, som omfattar stadskärnan.
Detaljplan:
Idag omfattas området av stadsplan K51 från 1968. Planen tillåter idag bostäder och handel inom
fastigheten, inom 2-3 våningar och inom angiven byggnadshöjd. Byggrätten i mitten har även
bestämmelserna: n = vinden får ej inredas, samt q = mark tillgänglig för kvarterets parkering.

Innerstadens kvarter – riktlinjer för utveckling på kulturmiljöns villkor, 2017
”Innerstaden måste få utvecklas på kulturmiljöns villkor.”
” De förändringar som sker ska alltid ge förutsättningar till att bedriva handel, verksamhet och
medverka till stadsliv.”
Principer som gäller vid detaljplaneändring i innerstaden:
”Innergårdarna bevaras, utvecklas och utnyttjas till något annat än parkering”
”Nya byggnader utformas som nya årsringar med hänsyn till befintlig bebyggelse i skala,
volym, arkitektonisk utformning, material och färgsättning. Nya byggnader får uppföras i högst 1-3
våningar. Hur många våningar som är lämpligt bedöms i varje enskilt fall.”
”Ändring av byggnad utförs varsamt och anpassas till bebyggelsens karaktärsdrag.”
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Miljöbeskrivningar och rekommendationer, för Kulturmiljöprogram Kungsbacka kommun:
”Stadskärnan som kulturmiljö hålls samman av sin relativt låga skala, rutnätsplanen, tomtstrukturen
och den äldre trähusbebyggelsen med enhetligt utförande. Ny bebyggelse bör anpassas efter
karaktären som beskrivs ovan.”
”Kungsbackaån och Skansens park har stora miljöskapande värden. Bebyggelse vid ån bör hålla en
låg skala.”
”Byggnaders individuella arkitektur och tidstypiska drag respekteras. Samtliga byggnader från 1800talet och 1900-talets första decennier bör bevaras.”
Paletter – Ett färgsättningsprogram för Kungsbacka innerstad, 2009
Utarbetade metoder för hur man ska tänka vad det gäller färgsättning i Kungsbacka centrum.
Detaljplanen tar hänsyn till de slutsatser som dras.
Gestaltningsprogram för Kungsbackaån, 2007
”Bebyggelsen ska vända sig mot vattnet i stället för från.”
”I innerstaden ska åns stadsmässiga utformning förstärkas med stensatta kajer, bryggor m.m.”
”Kv Kronan öppnas mot ån. Här kan den gamla kajkanten tas fram och rustas upp för att få en
stadsmässig fortsättning på kvarteret Norrbro. Entréerna från både norr och söder kan göras tydliga
och välkomnande genom att breddas och befrias från vegetation. Ett nytt gångstråk placeras utmed
kajkanten. Här är ett fint läge för en sittplats (och kanske en skulptur). Om man kan diskutera
byggnadens användning och ersätta parkeringsdäcket i markplan med något annat finns en fantastisk
möjlighet att skapa en publik plats för t ex uteservering.”
Parkeringsstrategi för Kungsbacka stad, 2017
För ett flerbostadshus i centrumzonen med hög sammanvägd tillgänglighet är parkeringstalet 0,5-1,5
parkeringsplatser/lgh.
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser:
Natur
Området mot Kungsbackaån är idag en gräsmatta med inslag av asfalt och stenläggning. Kommunens
vilja är både att knyta ihop grönstråket längs Kungsbackaån där den ringlar genom staden och ha en
stadsmässig känsla med bryggor i de centrala delarna. Vid en tillkommande bebyggelse finns det
medel att båda göra mer park av området och uppföra kajer längs åkanten.
Markförhållanden
En geoteknisk utredning kan behövas för att utreda hur mycket last marken tål.
Nybyggnation kommer förhålla sig till riktvärdena på färdig golvnivå för att undvika översvämning av
Kungsbackaån.
Arkeologi
Hela Kungsbackas innerstad har ett stadslager under sig från Medeltid till 1600-tal. Ingen specifik
fornlämning finns inom området för detaljplanen.
Trafik
Åtkomsten till fastigheten med bil förändras ej. Idag finns ett stort överskott av bilparkering, som kan
fördelas för att uppfylla parkeringstalet för tillkommande lägenheter. I och med en ny detaljplan kan
gångstråket längs ån säkras och ge invånarna bättre tillgänglighet till ån. Området ligger på
gångavstånd från Kungsbacka tågstation.
Service
Området är centralt beläget och har tillgång till innerstadens utbud av butiker, restauranger och
servicefunktioner.
Kulturmiljö
Kungsbackas innerstad kring torget är ett riksintresse för kulturmiljö, men även kvarteren runt om
(planområdets placering) tas upp som viktiga i kommunens kulturmiljöprogram. Det som främst
betonas är att bevara kvarter från 1800- och början på 1900-talet samt tidstypiska detaljer från de
epokerna. Detaljplanen kommer utarbetas i nära samarbete med kommunens kulturmiljö-avdelning så
att resultatet blir ett respektfullt tillägg i den historiska staden.
Bebyggelse
Den tillkommande byggnationen kommer att anpassas för att passa in i den unika stadsmiljön och ge
ett mer öppet intryck än den slutna befintliga byggnaden. Fördelar med att bygga på våningar på
befintligt hus:
• Befintlig konstruktion utredd för att klara påbyggnad
• Ytterligare våningar gör att befintliga bostäders standard höjs med hissar, tillgänglighet i
allmänna utrymmen med mera.
• Ökar folkmängd och folklivet i stadskärnan
• Fler lägenheter utan att grönområden tas i anspråk
• Skugga faller på ån, ej på befintlig bebyggelse.
• Ett välkomnande möte för den nya bebyggelsen som planeras på motsatt åsida.
• Ekonomiska förutsättningarna för att kunna hålla huset i gott skick och ge Kungsbackaborna
ett levande stråk längs ån.

Kontakt:
Fastighetsägare:

Kontakt Werner Arkitekter:

Patrik Bräutigam

Ylva Schütte

Stefan Werner
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Kvarteret Kronan 5 i Kungsbacka stad.

Ortofoto över kvarteret Kronan 5 med närområdet.

Kvarteret Kronan 5 (blå streckad linje)
och riksintresse för kulturmiljö (gul linje) i
Kungsbacka innerstad.

Kvarteret Kronan 5 i Kungsbacka innerstad.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum
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2021-10-26

§ 374
Dnr 2021-00729
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta
detaljplan för bostäder inom Särö 1:440
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för bostäder inom
Särö 1:440 i Särö, daterad 2021-09-22.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till
detaljplan för bostäder inom Särö 1:440 i Särö.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2021 att ge kommundirektören i uppdrag att
ta fram en projektbeställning för upprättande av detaljplan för bostäder inom Särö
1:440. Vid samma tillfälle beslutades att detaljplaneläggning prövas separat för
vardera av fastigheterna Särö 1:441 och Särö 1:440.
Projektbeställningen berör endast fastigheten Särö 1:440 och syftar till att initiera en
planläggning. Uppdraget innebär att pröva möjligheten för ytterligare två bostäder
inom fastigheten Särö 1:440. Inom fastigheten finns ett bostadshus med tillhörande
komplementbyggnader samt ett skogsparti som angränsar till Särö Nordanskog. Hela
fastigheten är idag planlagd för bostadsändamål men en stor del av fastigheten utgörs
av prickmark.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-06
Översiktskarta 2021-10-06
Projektbeställning 2021-09-22
Kommunstyrelsen 2021-05-25, §147
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

2021-10-06
Diarienummer

KS 2021-00729

Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta detaljplan för
bostäder inom Särö 1:440

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för bostäder inom Särö 1:440 i Särö,
daterad 2021-09-22.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för bostäder
inom Särö 1:440 i Särö.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2021 att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en
projektbeställning för upprättande av detaljplan för bostäder inom Särö 1:440. Vid samma tillfälle
beslutades att detaljplaneläggning prövas separat för vardera av fastigheterna Särö 1:441 och Särö
1:440.
Projektbeställningen berör endast fastigheten Särö 1:440 och syftar till att initiera en planläggning.
Uppdraget innebär att pröva möjligheten för ytterligare två bostäder inom fastigheten Särö 1:440. Inom
fastigheten finns ett bostadshus med tillhörande komplementbyggnader samt ett skogsparti som
angränsar till Särö Nordanskog. Hela fastigheten är idag planlagd för bostadsändamål men en stor del
av fastigheten utgörs av prickmark.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-06
Översiktskarta 2021-10-06
Projektbeställning 2021-09-22
Kommunstyrelsen 2021-05-25, §147
Kommunstyrelsen 2018-03-27, § 67
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden, Sakägare, Fastighetsägare

Kungsbacka kommun
Björn Vikström
0300-835013
Planarkitekt

1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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Datum

2021-05-25

§ 147
Dnr 2017-00096
Uppdrag om projektbeställningar för nya detaljplaner för utveckling av
Säröhus inom Särö 1:441 och för bostäder inom Särö 1:440
Beslut
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
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-04, § 175
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2019-11-28, § 579
Kommunstyrelsen 2018-03-27, § 67
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 expedieras till
Byggnadsnämnden, sökande
Justerare

Expedierat/bestyrkt

PROTOKOLLSUTDRAG

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

Datum

2018-03-27

§ 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
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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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§ 383
Dnr 2021-00915
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta
detaljplan för bostäder med mera i Tölö ängar syd inom del av Tölö
4:148 i Kungsbacka stad
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för bostäder med mera
i Tölö ängar syd inom del av Tölö 4:148 i Kungsbacka stad med den ändringen att
det läggs till en mening i projektbeställningen under rubriken Hållbarhetsaspekter i
tredje stycket som lyder: Vi ser gärna att en del av husen uppförs i trä.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan
för bostäder med mera i Tölö ängar syd inom del av Tölö 4:148 i Kungsbacka stad.
Sammanfattning av ärendet
Planområdet ligger i Tölö ängar, söder om Hällingsjövägen. Uppdraget innebär att ta
fram en detaljplan för att pröva möjligheten att bygga bostäder och lokaler för
service. Detta stämmer överens med kommunens översiktsplan (ÖP06), fördjupad
översiktsplan för Kungsbacka stad (Föp09) och planprogrammet.
Kommunstyrelsen godkände ett planprogram för nordöstra Kungsbacka stad den 24
september 2019. Planprogrammet omfattar Tölö ängar inklusive området för denna
detaljplan samt Voxlöv, Hede station och Hedeleden. I planprogrammet finns en
ungefärlig etappindelning av programområdet inför fortsatt planering. Detta område
ingår i andra etappen. Anledningen att Tölö ängar syd kommer före Voxlöv, som
ingår i etapp ett, är att planeringen och projekteringen av Hedeleden är komplex och
drar ut på tiden. Även om Tölö ängar syd kommer att dra fördel av en färdigutbyggd
Hedeled är projektet i sin helhet inte beroende av att Hedeleden är färdigställd innan
planering av Tölö ängar syd påbörjas.
I planprogrammet beskrivs hela Tölö ängar syd med cirka 400 bostäder i form av
flerfamiljshus, radhus, parhus och fristående villor. Inom området föreslås ett mindre
grannskapstorg med enklare kommersiell service så som närbutik, kiosk, café, gym
eller liknande verksamheter. I denna detaljplan ingår bostäder som har tillfart vid
cirkulationsplatsen vid Tölö ängar 1 och vid korsningen där Tölö ängar 2 har
infartsväg, det vill säga cirka 250 bostäder. Planeringen av övriga Tölö ängar syd
kommer i ett senare skede när förbindelsen mellan Hedeleden och Forsvägen är
utredd och beslutad.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-20
Projektbeställning del av Tölö 4:148 - Tölö ängar syd, 2021-10-18
Översiktskarta Tölö ängar syd - del av Tölö 4:148, 2021-10-19
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Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar att det ska vara 50 procent hyresrätter.
Fredrik Hansson (C) yrkar att det läggs till en mening i projektbeställningen under
rubriken Hållbarhetsaspekter i tredje stycket som lyder: Vi ser gärna att en del av
husen uppförs i trä.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns tre förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets, Eva Borgs (S) om 50 procent hyresrätter samt Fredrik
Hanssons (C) om att lägga till en mening i projektbeställningen om att bygga i trä.
Ordföranden (M) prövar först Eva Borgs (S) förslag mot samhällsbyggnadskontorets
förslag och finner att arbetsutskottet bifaller samhällsbyggnadskontorets förslag.
Ordförande (M) prövar sedan Fredrik Hanssons (C) tilläggsyrkande mot avslag och
finner att arbetsutskottet bifaller Fredrik Hanssons (C) ändringsyrkande.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Datum

2021-10-20
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KS 2021-00915

Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta detaljplan för
bostäder med mera i Tölö ängar syd inom del av Tölö 4:148 i Kungsbacka stad

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för bostäder med mera i Tölö ängar syd
inom del av Tölö 4:148 i Kungsbacka stad.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan för bostäder med
mera i Tölö ängar syd inom del av Tölö 4:148 i Kungsbacka stad.
Sammanfattning av ärendet
Planområdet ligger i Tölö ängar, söder om Hällingsjövägen. Uppdraget innebär att ta fram en
detaljplan för att pröva möjligheten att bygga bostäder och lokaler för service. Detta stämmer överens
med kommunens översiktsplan (ÖP06), fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad (Föp09) och
planprogrammet.
Kommunstyrelsen godkände ett planprogram för nordöstra Kungsbacka stad den 24 september 2019.
Planprogrammet omfattar Tölö ängar inklusive området för denna detaljplan samt Voxlöv, Hede
station och Hedeleden. I planprogrammet finns en ungefärlig etappindelning av programområdet inför
fortsatt planering. Detta område ingår i andra etappen. Anledningen att Tölö ängar syd kommer före
Voxlöv, som ingår i etapp ett, är att planeringen och projekteringen av Hedeleden är komplex och drar
ut på tiden. Även om Tölö ängar syd kommer att dra fördel av en färdigutbyggd Hedeled är projektet i
sin helhet inte beroende av att Hedeleden är färdigställd innan planering av Tölö ängar syd påbörjas.
I planprogrammet beskrivs hela Tölö ängar syd med cirka 400 bostäder i form av flerfamiljshus,
radhus, parhus och fristående villor. Inom området föreslås ett mindre grannskapstorg med enklare
kommersiell service så som närbutik, kiosk, café, gym eller liknande verksamheter. I denna detaljplan
ingår bostäder som har tillfart vid cirkulationsplatsen vid Tölö ängar 1 och vid korsningen där Tölö
ängar 2 har infartsväg, det vill säga cirka 250 bostäder. Planeringen av övriga Tölö ängar syd kommer
i ett senare skede när förbindelsen mellan Hedeleden och Forsvägen är utredd och beslutad.

Kungsbacka kommun
Maria Malone
0300-834041
Senior Planarkitekt
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-20
Projektbeställning del av Tölö 4:148 - Tölö ängar syd, 2021-10-18
Översiktskarta Tölö ängar syd - del av Tölö 4:148, 2021-10-19
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Malin Aronsson
Kommundirektör

Emma Kjernald
Samhällsbyggnadschef

Tölö ängar syd i Kungsbacka stad.

Karta över Tölö ängar syd, del av Tölö 4:148 med
närområdet.

Ortofoto över Tölö ängar syd, del av Tölö 4:148 i Tölöområdet.
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Projektnamn
Detaljplan för bostäder mm i Tölö ängar syd inom del av Tölö 4:148 i Kungsbacka stad
Beställare
Namn och roll

E-postadress

Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef

Emma.kjernald@kungsbacka.se

Status

Beställningen är

Telefon

0300-83 78 70

Datum

Färdigställd

2021-10-18

Version
Datum

Författare

Version

2021-10-18

Maria Malone

1

Ändringsbeskrivning

OMFATTNING OCH RESULTAT
INLEDNING OCH BAKGRUND
Kommunstyrelsen godkände ett planprogram för nordöstra Kungsbacka stad 24 september 2019.
Planprogrammet omfattar Tölö ängar inklusive området för denna detaljplan samt Voxlöv, Hede station
och Hedeleden. I planprogrammet finns en ungefärlig etappindelning av programområdet inför fortsatt
planering. Detta område ingår i andra etappen. Anledningen att Tölö ängar syd kommer före Voxlöv,
som ingår i etapp ett, är att planeringen och projekteringen av Hedeleden är komplex och drar ut på
tiden. Även om Tölö ängar syd kommer att dra fördel av en färdigutbyggd Hedeled är projektet i sin
helhet inte beroende av att Hedeleden är färdigställd innan planering av Tölö ängar syd påbörjas.
Projektet innebär att ta fram en detaljplan för att pröva möjligheten att bygga bostäder och kommersiell
service. Detta stämmer överens med kommunens översiktsplan (ÖP 06), fördjupad översiktsplan för
Kungsbacka stad (Föp09) och planprogrammet.
I planprogrammet beskrivs hela Tölö ängar syd med cirka 400 bostäder i form av flerfamiljshus, radhus,
parhus och fristående villor. Antalet bostäder är väldigt ungefärlig och användes för att i ett tidigt skede
räkna ut behovet av kommunal service. Inom området föreslås ett mindre grannskapstorg med enklare
kommersiell service så som närbutik, kiosk, café, gym eller liknande verksamheter. Detta skulle tillföra
områdena i Tölö ängar ett lokalt serviceutbud i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för
Kungsbacka stad (2009) där det beskrivs att det ska finnas knutpunkter för möjlighet till service utanför
de centrala delarna av staden. I denna detaljplan ingår bostäder som har tillfart vid cirkulationsplatsen
vid Tölö ängar 1 och vid korsningen vid Tölö ängar 2 på Hällingsjövägen, det vill säga cirka 250
bostäder. Planeringen av övriga Tölö ängar syd (inom Tölö 4:148) kommer i ett senare skede när
förbindelsen mellan Hedeleden och Forsvägen är utredd och beslutad.
Kungsbacka kommun
Postadress

434 81 Kungsbacka

Besöksadress

Stadshuset, Storgatan 37

Telefon

0300-83 40 00

Webbplats

www.kungsbacka.se
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Hedelede
Tölö ängar 3
Tölö ängar 2

Hällingsjövägen
Del av Tölö 4:148
som inte planläggs nu

Tölö ängar 1
Tölö tvärled

Planområde

Väg utreds i samband
med bebyggelse i
Forsbergen

Golfban
a
Söderlå led

Planområdet för Tölö ängar syd inom del av Tölö 4:148.

FÖRVÄNTAD NYTTA
En utveckling av Tölö ängar kommer att bidra till kommunens vision om att staden ska växa och blir ett
mer framträdande nav i kommunen. Med bra kopplingar till Hede station får vi en välplanerad
infrastruktur och lättillgänglig kollektivtrafik som kan minimerar biltransporter och dess miljöpåverkan.
Om vi förvaltar de kringliggande naturmiljöerna väl och gör dem tillgängliga så kan även kommande
generationer njuta av den välgörande naturen, mitt i vardagen, enligt kommunens vision.
Enligt kommunens fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad (Föp09) ska området planeras för
bostäder. En utbyggnad av Tölö ängar syd innebär att det blir bebyggelse på båda sidor om
Hällingsjövägen vilket beskrivs som positivt för hela stadsdelen samt att det förstärker känslan av att
staden börjar. Bostäder och servicelokaler i ett centrumnära läge bidrar till att uppnå kommunens mål
om att vara en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i. Fokusområdena för detta är att det ska finnas
attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och livsstilar,
välkomnande och trygga miljöer samt mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa
utbyten.
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HÅLLBARHETSASPEKTER
Den viktigaste hållbarhetsaspekten i kommunens planering är att stärka centralorten genom att förlägga
bostäder och arbetsplatser där. Detta projekt kan därför bidra till att öka hållbarheten i kommunen som
helhet då det försörjer Kungsbacka stad med fler bostäder i ett relativt stationsnära läge. Biltransporterna
blir färre när boende har nära till service och kollektiva transporter.
Söderå, som delar planområdet från golfbanan, ingår i en grönstruktur med naturvärden ska tas vara på
och förstärkas. Gröna stråk från ån ska ansluta till gröna stråk i Tölö ängar 2 och på så vis kopplas
området till Tölö ängar.
Det finns goda förutsättningar till energioptimering gällande plushus eller solceller då stora delar av
området har ett bra solläge.
Inom planområdet planeras för minst en tredjedel hyresrätter vilket innebär att det blir en blandning av
bostadsupplåtelser som är bra för variationen och den sociala hållbarheten.
UPPDRAG
Projektet är att upprätta en detaljplan för bostäder och kommersiell service inom del av Tölö 4:148 i
Tölö ängar i Kungsbacka stad. Projektet innebär att Tölö ängar utökas med fler bostäder samt nytt torg
och serviceutbud.
Detaljplanen ska följa planprogrammet för nordöstra Kungsbacka stad som godkändes av
kommunstyrelsen i september 2019. Området beskrivs så här i planprogrammet:
”Tölö ängar syd kan bebyggas med 2-4 våningar mot Hällingsjövägen och något lägre ned mot Söderån.
En centrumbildning ska planeras någonstans i Tölö ängar syd. Studier gällande bebyggelsens höjd
behöver göras i detaljplanesked för att bebyggelsen mot Hällingsjövägen ska harmoniera med
bebyggelsen på andra sidan vägen. Målet är att få ett balanserat gaturum och en entré till staden. I väl
avvägda lägen kan enstaka uppstickare byggas som är högre än fyra våningar, t ex för att accentuera en
torgbildning. Området kring Söderån bevaras som grönområde och kommer att fungera som
närrekreation. Gröna stråk från ån i söder kan i norr ansluta till gröna stråk i Tölö ängar 2. Tillfarter till
området sker via befintliga cirkulationer och korsningar på Hällingsjövägen.” Möjligheten att förlägga
gång- och cykelväg över golfbanan ska utredas tillsammans med berörd fastighetsägare för att få en gen
väg mot Kungsbacka centrum.
Utsnitt ut programkartan:
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Bostäderna består av flerfamiljshus, radhus, parhus och fristående villor. Inom området ska det planeras
för ett trygghetsboende och boende med särskild service. Antalet bostäder i projektet uppskattas vid en
första bedömning till 250 stycken. Hela Tölö ängar syd med ca 400 bostäder ska inrymma minst 1/3
hyresrätter och detta kommer att följas upp i ett principavtal för området som helhet.
Projektet ska utreda lämpligheten av kommunalt Bmss (Bostäder med särskild service) och om
eventuellt markköp eller inhyrning i hyresrätterna.
I uppdraget ingår att studera trafik, mobilitet och parkering. En trafiksäker gång- och cykelväg samt
överfart vid Hällingsjövägen som ska koppla Tölö ängar syd till Tölö och Voxlöv. Skolbarn ska kunna ta
sig tryggt och säkert till skolan och boende ska kunna ta sig snabbt och enkelt till Hede station och
centrala Kungsbacka.
Vid entréerna till Tölö ängar syd, mittemot infarten till Tölö ängar 2, är det lämpligt att placera ett
mindre grannskapstorg som omges av bebyggelse med centrumlokaler i bottenvåningen. Det kommer att
ställas höga krav på gestaltningen av bebyggelsen i Tölö ängar syd, särskilt bebyggelsen vid torget,
eftersom området ligger i en entrépunkt till staden och det är synligt för många förbipasserande.
Prioritering

I framtagandet av detaljplanen har kvalitet en högre prioritering än ekonomin och tiden. Det är viktigt att
det blir ett bra gestaltat område med goda hållbara lösningar eftersom området kommer att inrymma
många boende samt ha många besökare från närområdet. Planarbetet kommer att bedrivas i normal takt
och förväntas följa uppsatt tidplan.

PROJEKTETS LEVERANSER
1. Projektbeställning

SBK/KS

2. Principavtal

KS

3. Projektplan

SBK/Samhällsbyggnadsledning

4. Samrådshandlingar

BN

5. Granskningshandlingar

BN

6. Exploateringsavtal

KS

7. Antagandehandlingar

BN

Detaljplanen upprättas med standardförfarande.
Fastigheten ligger idag utanför detaljplanelagt område. Detaljplanen följer både översiktsplanen och
fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, samt planprogram för Nordöstra Kungsbacka stad.
Detaljplanen bedöms dock ha ett visst allmänt intresse eftersom den berör landskapsbilden för
närboende och förbipasserande. Detaljplanen innefattar även centrumlokaler som kommer att användas
av boende i flera närliggande områden. Detaljplanen bör annonseras under samråd.
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BERÖRINGSPUNKTER
Detaljplanen påverkas av pågående arbete med detaljplan för Hedeleden som binder samman
Hällingsjövägen med Hede station. I detaljplan för Tölö ängar 3 planeras det för en skola som kommer
att bli närmaste skola för barn som bor i Tölö ängar syd.
AVGRÄNSNINGAR
Planområdet avgränsas i norr av Hällingsjövägen och i söder av Söderån. Tillfarter till området kommer
att ske från Hällingsjövägen och utformning av korsningspunkter ska utredas inom detaljplanen. I väster
och söder ligger Forsgårdens golfbana. I öst angränsar området till öppet jordbrukslandskap. Söder om
cirkulationen till Hedeleden utreds ett område för förbindelsevägen mellan Hedeleden och Forsvägen,
och detta utredningsområde ingår inte i planområdet.
Projektet kommer att hantera:
-

lämplig storlek på byggrätt för bostäder och centrumlokaler

-

utformning av byggnader för bostäder och centrumlokaler

-

ytor för grönstruktur, närrekreation och torgbildning

-

sociala aspekter

-

trafik- och parkeringslösning

-

VA och dagvattenhantering

-

geotekniska förutsättningar

-

arkeologi

-

inmätning av osäkra fastighetsgränser som gränsar till planområdet.

Frågor som inte ingår i projektet:
-

Utformning och placering av förbindelsevägen mellan Hedeleden och Forsvägen

-

Innehåll och utformning av övriga områden i Tölö ängar

-

Golfbanans utveckling

TIDPLAN
Q4 2021 Uppdragsbeslut BNAU
Q4 2022 Samråd
Q3 2023 Granskning
Q4 2023 Antagande BN

PROJEKTBESTÄLLNING

KUNGSBACKA KOMMUN
6 (7)

EKONOMI
PLANKOSTNADSAVTAL
Den tid som kommunens handläggare arbetar med projektet samt utredningar som berör planområdet
bekostas av Sverigehuset. Uppskattad tidsåtgång är cirka 1 500 timmar.
Kostnad för utredningar beräknas bli ungefär 1 miljon kronor.
KOMMUNALA INVESTERINGSKOSTNADERKOSTNADER
Kommunen får en kostnad för förvaltningen för Teknik, för utbyggnad av dagvattenanläggningar samt
vatten- och spillvattenledningar och allmän plats inom planområdet. Kommunen, genom förvaltningen
för Service får en kostnad för köp av mark för boende med särskild service samt utbyggnad av dessa
bostäder.
KOMMUNALA INTÄKTER
Kommunen, genom förvaltningen för Teknik, får intäkter i form av anslutningsavgifter till det
kommunala VA-nätet samt exploateringsbidrag för utbyggnad av allmän plats.
I och med att byggrätter skapas inom denna detaljplan får kommunen en intäkt i form av
exploateringsbidrag för utbyggnad av Hedeleden. Detta exploateringsbidrag räknas per BTA bostadsyta
och erläggs av exploatören efter hand som byggloven vinner laga kraft.

DRIFTSKOSTNADER
Kommunen får ökade driftkostnader till följd av de nya anläggningarna inom allmän plats. Kommunen
får även genom VA-kollektivet ökade driftskostnader för VA-anläggningar. Kommunen, genom
förvaltningen för Service, får en kostnad för drift/hyra av bostäder med särskild service.
BESLUT OCH RAPPORTERING
RAPPORTERINGSRUTINER
Rapportering av det löpande arbetet sker från projektledare till verksamhetschef plan via avstämningar.
Politiska avstämningar sker med BNAU i samband med samråd och granskning. Vid avgörande
frågeställningar kommer politisk avstämning också att ske utöver ovan nämnda planskeden.
BESLUTSINSTANSER
Byggnadsnämnden fattar beslut om uppdrag, samråd och granskning för detaljplanen.
Byggnadsnämndens roll är även att besluta kring gestaltningsfrågor och utformning som inte redan
beslutats i planprogrammet. Eventuella ändringar i denna projektbeställning eller andra frågor av
strategisk karaktär beslutas av kommunstyrelsen.
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Antagande av detaljplanen beslutas av byggnadsnämnden.
AVSLUT
ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft sker ett överlämnande till förvaltningen för Bygg och Miljö för
bygglovsprövning samt till förvaltningen för Teknik för utbyggnad av allmän plats. För utbyggnad av
kvartersmark ansvarar Sverigehuset (bostäder och centrumlokaler).
UTVÄRDERING AV PROCESS OCH FÖRVÄNTAD NYTTA
Detaljplanen kommer utvärderas under arbetets gång samt när den antagits. Utvärdering kommer även
ske utifrån hur detaljplanen fungerar i genomförandeskedet och när området är utbyggt i sin helhet. Då
kan en utvärdering göras huruvida detaljplanens intentioner är uppfyllda. Detta enligt den nya modell för
utvärdering i delprocesser som är under framtagande.
För de första två stegen av utvärdering är det projektledaren/planarkitekten som är ansvarig för att
utvärdering görs, för steg tre och steg fyra ansvarar exploateringsingenjören i projektet.
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2021-11-09

§ 384
Dnr 2021-00660
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta
detaljplan för bostäder och verksamheter inom Bukärr 1:30 m fl,
Särögården
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för bostäder och
verksamheter inom Bukärr 1:30 m fl i Särö, daterad 2021-10-20 med följande
ändringar:
-

sista meningen i tredje stycket under rubriken Inledning och bakgrund styrks

-

meningen under rubriken Kommunala intäkter ändras så att inledningen på
meningen lyder: Kommunen får intäkter genom markanvisning för…

-

det angivna antalet; 40-80 i första meningen i tredje stycket under rubriken
Inledning och bakgrund styrks.

-

under rubriken Beslut och rapportering med underrubrik Rapporteringsrutiner
läggs till en mening om att avstämning av detaljplanen ska ske i
kommunstyrelsens arbetsutskott innan beslut i byggnadsnämnden om att
detaljplanen ska ut på samråd.

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan
för bostäder och verksamheter inom Bukärr 1:30 m fl i Särö.
Sammanfattning av ärendet
Planområdet ligger centralt i Särö, nordväst om cirkulationen Västra SärövägenGamla Särövägen. Uppdraget innebär att ta fram en detaljplan för att pröva
möjligheten till bostäder och verksamheter inom fastigheterna Bukärr 1:30 och
Nötegång 1:91.
Förvaltningen för Service ansökte i januari 2021 om planbesked för att möjliggöra
uppförandet av ett boende med särskild service (BmSS) inom Bukärr 1:30.
Kommunstyrelsen lämnade den 25 maj 2021 beskedet att kommunen avser att pröva
begäran och gav samtidigt kommundirektören i uppdrag att ta fram en
projektbeställning för upprättande av detaljplan.
Kungsbacka kommun äger fastigheten Bukärr 1:30 samt angränsande fastighet
Nötegång 1:91. Området är i dag planlagt för allmän samlingslokal och taxistation.
För att uppnå ett effektivt markutnyttjande i detta centrala läge ska detaljplanen
pröva byggnation av varav cirka tolv lägenheter som BmSS. Detaljplanen behöver
även ändras så att den bättre stämmer överens med nuvarande användning av
Särögården.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-20
Projektbeställning Bukärr 1:30 m.fl., 2021-10-20
Justerare
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Översiktskarta Bukärr 1:30 m.fl., 2021-10-20
Kommunstyrelsen 2021-05-25, § 143
Förslag till beslut på sammanträdet
Thure Sandén (M) yrkar att:
-

sista meningen i tredje stycket under rubriken Inledning och bakgrund styrks

-

meningen under rubriken Kommunala intäkter ändras så att inledningen på
meningen lyder: Kommunen får intäkter genom markanvisning för…

Fredrik Hansson (C) att det angivna antalet ”40-80” i första meningen i tredje stycket
under rubriken Inledning och bakgrund styrks.
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att det under rubriken Beslut och rapportering
med underrubrik Rapporteringsrutiner läggs till en mening om att avstämning av
detaljplanen ska ske i kommunstyrelsens arbetsutskott innan beslut i
byggnadsnämnden om att detaljplanen ska ut på samråd.
Monica Neptun (L), Eva Borg (S), Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till Thure
Sandéns (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns fyra förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets, Thure Sandéns (M), Fredrik Hanssons (C) samt eget
yrkande.
Ordföranden (M) prövar först samhällsbyggnadskontorets förslag med Thure
Sandéns (M) och Fredrik Hanssons (C) ändringsyrkanden och finner att
arbetsutskottet bifaller dem.
Ordföranden (M) prövar sitt eget tilläggsyrkande mot avslag och finner att
arbetsutskottet bifaller tilläggsyrkandet.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-10-20
Diarienummer

KS 2021-00660

Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta detaljplan för
bostäder och verksamheter inom Bukärr 1:30 m fl, Särögården

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för bostäder och verksamheter inom
Bukärr 1:30 m fl i Särö, daterad 2021-10-20.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan för bostäder och
verksamheter inom Bukärr 1:30 m fl i Särö.
Sammanfattning av ärendet
Planområdet ligger centralt i Särö, nordväst om cirkulationen Västra Särövägen-Gamla Särövägen.
Uppdraget innebär att ta fram en detaljplan för att pröva möjligheten till bostäder och verksamheter
inom fastigheterna Bukärr 1:30 och Nötegång 1:91.
Förvaltningen för Service ansökte i januari 2021 om planbesked för att möjliggöra uppförandet av ett
boende med särskild service (BmSS) inom Bukärr 1:30. Kommunstyrelsen lämnade den 25 maj 2021
beskedet att kommunen avser att pröva begäran och gav samtidigt kommundirektören i uppdrag att ta
fram en projektbeställning för upprättande av detaljplan.
Kungsbacka kommun äger fastigheten Bukärr 1:30 samt angränsande fastighet Nötegång 1:91.
Området är i dag planlagt för allmän samlingslokal och taxistation. För att uppnå ett effektivt
markutnyttjande i detta centrala läge ska detaljplanen pröva byggnation av 40-80 bostäder varav cirka
tolv lägenheter som BmSS. Detaljplanen behöver även ändras så att den bättre stämmer överens med
nuvarande användning av Särögården.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-20
Projektbeställning Bukärr 1:30 m.fl., 2021-10-20
Översiktskarta Bukärr 1:30 m.fl., 2021-10-20
Kommunstyrelsen 2021-05-25, § 143

Samhällsbyggnadskontoret
Anna-Karin Ljungman
0300-834523
Planarkitekt
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Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör
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Projektnamn
Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Bukärr 1:30 m fl, Särögården
Beställare
Namn och roll

E-postadress

Telefon

Emma Kjernald
Status
Beställningen är

Datum

Färdigställd
Version
Datum

Författare

Version

2021-10-20

Anna-Karin Ljungman

1.1

Ändringsbeskrivning

OMFATTNING OCH RESULTAT
INLEDNING OCH BAKGRUND
Kommunstyrelsen lämnade 2021-05-25 §143 positivt planbesked för Bukärr 1:30, Särögården och gav i
uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande av detaljplan.
Kungsbacka kommun äger fastigheten Bukärr 1:30 samt angränsande fastighet Nötegång 1:91. Området
är idag planlagt för allmän samlingslokal och taxistation. Förvaltningen för Service ansökte i januari
2021 om planbesked för att möjliggöra uppförandet av ett boende med särskild service (BmSS) inom
Bukärr 1:30.
För att uppnå ett effektivt markutnyttjande i detta centrala läge ska detaljplanen pröva byggnation av 4080 bostäder varav cirka 12 lägenheter som BmSS. Detaljplanen behöver även ändras så att den bättre
stämmer överens med nuvarande användning av Särögården. Kommunens intention är att så småningom
sälja Särögården eftersom kommunen generellt inte tillhandahåller kommersiella lokaler.
Enligt kommunens översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka, som väntas bli antagen under hösten 2021
ligger området i centrum i utvecklingsorten Särö. Platsen är en del av Särö centrum med direkt närhet till
bland annat livsmedelsbutik, vårdcentral, skola, det nya busstorget och annan kommersiell service. I
gällande översiktsplan (ÖP06) ingår det aktuella området i utvecklingsområdet för Särö.

FÖRVÄNTAD NYTTA
Planområdet ligger centralt i Särö och förväntas bidra med bostäder och verksamheter nära service och
kollektivtrafik. Fler invånare får möjligheten att leva ett hållbart liv.
Kungsbacka kommun
Postadress

Besöksadress

Telefon

Webbplats

434 81 Kungsbacka

Stadshuset, Storgatan 37

0300-83 40 00

www.kungsbacka.se
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Små lägenheter kan komplettera bostadsutbudet i Särö som annars övervägande består av fristående
enbostadshus och större lägenheter. Detta möjliggör eget boende i Särö för fler grupper, till exempel
ungdomar, vilket i sin tur motverkar segregation.
Kommunen har ett stort behov av fler boenden med särskild service, BmSS. Detta projekt bidrar till att
uppfylla det behovet.
HÅLLBARHETSASPEKTER
Planområdet ligger nära kollektivtrafik och bostäder i detta läge bidrar till att fler har möjlighet att resa
på ett hållbart sätt. Med tanke på platsens centrala läge är det viktigt med ett effektivt markutnyttjande
och att få till så många bostäder som är möjligt. Området kommer till stor del kunna nyttja befintlig
infrastruktur eftersom en del av fastigheten redan är utbyggd.
Det blir viktigt att ha bra kopplingar för gång och cykel både genom området för de som bor bakom och
från området till resten av centrum på andra sidan Västra Särövägen.
Små lägenheter kan komplettera Särö centrum på ett socialt hållbart sätt då fler människor har möjlighet
att bo här i olika skeden av livet. Projektet bidrar till kommunens mål om en hållbar utveckling och att
utvecklas hela livet. Fokusområden är bland annat att växa med en långsiktigt hållbar ekonomi och
stärka individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.
Byggnader kan eventuellt placeras för att kunna nyttja solenergi.

UPPDRAG
Uppdraget innebär att ta fram en detaljplan för att pröva möjligheten till bostäder och verksamheter
inom fastigheterna Bukärr 1:30 och Nötegång 1:91. Kommunstyrelsen lämnade positivt planbesked
2021-05-25 §143.
Prioritering

Planområdet är lokaliserat centralt i Särö i ett kollektivtrafiknära läge och det är viktigt att nyttja platsen
väl för utveckling av bostäder och verksamheter. Därför prioriteras kvalitet i planarbetet. Eftersom
förvaltningen för Service har ett stort behov av BmSS är även tiden en viktig prioritering. Projektet
förväntas följa uppsatt tidplan och budget.

PROJEKTETS LEVERANSER
Detaljplanen upprättas med standardförfarande och kommer att leverera följande handlingar:
1. Projektbeställning

SBK/KS
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2. Projektplan

SBK/Samhällsbyggnadsledning

3. Samrådshandlingar

BN

4. Granskningshandlingar

BN

5. Köpeavtal

KS

6. Antagandehandlingar

BN

AVGRÄNSNINGAR
Planområdet avgränsas av vägar åt tre väderstreck; i söder av Västra Särövägen och i öster av Gamla
Särövägen, båda med trafikverket som huvudman. I norr avgränsas planområdet av Liabovägen som
kommer att fungera som tillfart till området. Västerut finns en kulle med blandad skogsvegetation samt
ett privat bostadshus som har sin tillfart via planområdet.

Projektet kommer att hantera:
-

lämplig storlek på byggrätt för bostäder och verksamheter

-

utformning av byggnader för bostäder och eventuella bevarandekrav på byggnader för
verksamheter.

-

sociala aspekter

-

buller

-

trafik- och parkeringslösning

-

VA och dagvattenhantering

-

geotekniska förutsättningar

-

frågan om huvudmannaskap för allmän platsmark

Frågor som inte ingår i projektet:
-

Ägarförhållande för Särögården

-

Exakt typ av verksamhet i Särögården eller avtalsfrågor mellan kommun och hyresgäster.
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TIDPLAN
Q4 2021 Uppdragsbeslut BNAU
Q3 2022 Samråd
Q1 2023 Granskning
Q2 2023 Antagande BN

EKONOMI
PLANKOSTNADSAVTAL
Den tid som kommunens handläggare arbetar med projektet samt utredningar som berör planområdet
bekostas av Kungsbacka kommun genom förvaltningen för Service.
Uppskattad tidsåtgång är cirka 750 timmar.
Kostnad för utredningar beräknas bli ungefär 0,6 miljoner kronor.

KOMMUNALA KOSTNADER
Kommunen får en kostnad, genom förvaltningen för Service, för utbyggnad av boende med särskild
service (BmSS), samt angöring av vägar och grönområden till boendet. Förvaltningen för Teknik får en
kostnad för utbyggnad av VA-ledningar. Kommunen får genom samhällsbyggnadskontoret kostnader för
angöring av trafik och grönområden till övriga bostäder.

KOMMUNALA INTÄKTER
Kommunen får intäkter vid en eventuell försäljning av Särögården och genom markanvisning för
byggnation av bostäderna samt genom förvaltningen för Teknik, i form av anslutningsavgifter till det
kommunala VA-nätet
DRIFTSKOSTNADER
Kommunen får ökade driftkostnader till följd av de nya lokalerna för boende med särskild service om
dessa byggs i egen regi. Kommunen får även genom VA-kollektivet ökade driftskostnader för VAanläggningar.
För det fall ytterligare bostäder planläggs och det blir kommunalt huvudmannaskap på allmän plats i
område får kommunen genom förvaltningen för teknik ökade driftkostnader för skötsel av gator och
grönområden.

BESLUT OCH RAPPORTERING
RAPPORTERINGSRUTINER
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Rapportering av det löpande arbetet sker från projektledare till planchef via avstämningar.
Politiska avstämningar sker med BNAU i samband med samråd och granskning. Vid avgörande
frågeställningar kommer politisk avstämning också att ske utöver ovan nämnda planskeden.
BESLUTSINSTANSER
Byggnadsnämnden fattar beslut om uppdrag, samråd och granskning för detaljplanen.
Byggnadsnämndens roll är även att besluta kring gestaltningsfrågor och utformning. Eventuella
ändringar i denna projektbeställning eller andra frågor av strategisk karaktär beslutas av
kommunstyrelsen.
Antagande av detaljplanen beslutas av byggnadsnämnden.

AVSLUT
ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft sker ett överlämnande till förvaltningen för Bygg & Miljö för
bygglovsprövning. För utbyggnad av kvartersmark ansvarar kommunen genom förvaltningen för Service
och/eller exploatör utsedd genom markanvisning.

UTVÄRDERING AV PROCESS OCH FÖRVÄNTAD NYTTA
Detaljplanen kommer utvärderas under arbetets gång samt när den antagits. Utvärdering kommer även
ske utifrån hur detaljplanen fungerar i genomförandeskedet och när området är utbyggt i sin helhet. Då
kan en utvärdering göras huruvida detaljplanens intentioner är uppfyllda. Detta enligt den nya modell för
utvärdering i delprocesser som är under framtagande.
För de första två stegen av utvärdering är det projektledaren/planarkitekten som är ansvarig för att
utvärdering görs, för steg tre och steg fyra ansvarar exploateringsingenjören i projektet.
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2021-11-16

§ 391
Dnr 2021-00855
Svar på Justitiedepartementets remiss över Skärpta straff för brott i
kriminella nätverk (SOU 2021:68)
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-11-01, och översänder det som sitt
svar till Justitiedepartementet med följande ändringar i yttrandet:
Första stycket under rubriken ”Kommunens inställning i detalj” styrks och första
meningen andra stycket ändras så att det lyder: En strängare straffskala kan ha en
mer direkt betydelse för benägenheten att begå brott vid mer planerade och
kalkylerade brottsliga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 11 juni 2020 att utse en särskild utredare för att överväga
en rad straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk. I uppdraget ingick att
överväga och lämna förslag till lagändringar som innebär en skärpt och mer effektiv
straffrättslig reglering mot brott i kriminella nätverk, särskilt brott med kopplingar
till kriminella uppgörelser. Uppdraget omfattade också att lämna förslag om en
skärpt straffrättslig reaktion mot narkotikaförsäljning respektive mot dem som
involverar unga i kriminalitet.
Vidare omfattade uppdraget att överväga och vid behov lämna förslag som innebär
att det finns en presumtion för häktning när allvarliga brott, såsom rån, grov
misshandel och grov utpressning, begås inom ramen för kriminella nätverk. Enligt
uppdraget hade utredarna möjlighet att ta upp även andra frågor som tar sikte på
brottslighet med anknytning till kriminella nätverk. Syftet med uppdraget är att
säkerställa att det straffrättsliga regelverket är effektivt och att det återspeglar allvaret
i brottslighet med koppling till kriminella nätverk.
Förslagen i betänkande innebär i korthet följande:
 Straffen för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning
respektive grov utpressning skärps.
 Kvalifikationsgrunder införs för grov allmänfarlig ödeläggelse.
 Vid bedömningen av ett brotts straffvärde ska det särskilt beaktas om ett
numerärt överläge utnyttjats.
 Det ska vid bedömningen av straffvärdet anses synnerligen försvårande om ett
allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person har innefattat
användning av skjutvapen eller sprängämnen och begåtts på allmän eller liknande
plats. Detsamma ska gälla om angreppet haft bakgrund i en konflikt mellan
grupper i vilken skjutvapen eller sprängämnen använts, eller varit ägnat att
framkalla en konflikt av sådant slag.
 Straffbestämmelsen avseende människoexploatering utvidgas till att omfatta
utnyttjade av någon i brottslig verksamhet.
Justerare
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 En ny straffbestämmelse införs som kriminaliserar att involvera personer under
18 år i brottslig verksamhet.
 Straffet skärps för försäljning av narkotika och för befattning med narkotika som
är avsedd att säljas.
 Beställning av narkotika för eget bruk kriminaliseras såsom försöksbrott.
 En presumtion för häktning ska gälla vid misstanke om brott med ett minimistraff
om fängelse i ett år och sex månader i stället för som i dag två års fängelse.
 Återfall i brott ska i ökad utsträckning leda till strängare straff.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-01
Yttrande, 2021-11-01
Nämnden för Kultur & Fritid 2021-10-21, § 58
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-10-04
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-09-21 (ordförandebeslut)
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-20
Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68)
Förslag till beslut på sammanträdet
Thure Sandén (M) yrkar på följande ändringar i yttrandet: Första stycket under
rubriken ”Kommunens inställning i detalj” styrks och första meningen andra stycket
ändras så att det lyder: En strängare straffskala kan ha en mer direkt betydelse för
benägenheten att begå brott vid mer planerade och kalkylerade brottsliga handlingar.
Monica Neptun (L) yrkar bifall till Thure Sandéns (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut,
kommunledningskontorets respektive Thure Sandéns (M). Ordföranden (M) prövar
förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Thure Sandéns (M) förslag.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-11-01
Diarienummer

KS 2021-00855

Svar på Justitiedepartementets remiss om Skärpta straff för brott i kriminella nätverk
(SOU 2021:68)

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-11-01, och översänder det som sitt svar till
Justitiedepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 11 juni 2020 att utse en särskild utredare för att överväga en rad
straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk. I uppdraget ingick att överväga och lämna
förslag till lagändringar som innebär en skärpt och mer effektiv straffrättslig reglering mot brott i
kriminella nätverk, särskilt brott med kopplingar till kriminella uppgörelser. Uppdraget omfattade
också att lämna förslag om en skärpt straffrättslig reaktion mot narkotikaförsäljning respektive mot
dem som involverar unga i kriminalitet.
Vidare omfattade uppdraget att överväga och vid behov lämna förslag som innebär att det finns en
presumtion för häktning när allvarliga brott, såsom rån, grov misshandel och grov utpressning, begås
inom ramen för kriminella nätverk. Enligt uppdraget hade utredarna möjlighet att ta upp även andra
frågor som tar sikte på brottslighet med anknytning till kriminella nätverk. Syftet med uppdraget är att
säkerställa att det straffrättsliga regelverket är effektivt och att det återspeglar allvaret i brottslighet
med koppling till kriminella nätverk.
Förslagen i detta betänkande innebär i korthet följande:
•

Straffen för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning respektive grov
utpressning skärps.

•

Kvalifikationsgrunder införs för grov allmänfarlig ödeläggelse.

•

Vid bedömningen av ett brotts straffvärde ska det särskilt beaktas om ett numerärt överläge
utnyttjats.

•

Det ska vid bedömningen av straffvärdet anses synnerligen försvårande om ett allvarligt
angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person har innefattat användning av
skjutvapen eller sprängämnen och begåtts på allmän eller liknande plats. Detsamma ska gälla
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om angreppet haft bakgrund i en konflikt mellan grupper i vilken skjutvapen eller sprängämnen
använts, eller varit ägnat att framkalla en konflikt av sådant slag.
•

Straffbestämmelsen avseende människoexploatering utvidgas till att omfatta utnyttjade av
någon i brottslig verksamhet.

•

En ny straffbestämmelse införs som kriminaliserar att involvera personer under 18 år i brottslig
verksamhet.

•

Straffet skärps för försäljning av narkotika och för befattning med narkotika som är avsedd att
säljas.

•

Beställning av narkotika för eget bruk kriminaliseras såsom försöksbrott.

•

En presumtion för häktning ska gälla vid misstanke om brott med ett minimistraff om fängelse
i ett år och sex månader i stället för som i dag två års fängelse.

•

Återfall i brott ska i ökad utsträckning leda till strängare straff.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-01
Yttrande, 2021-11-01
Nämnden för Kultur & Fritid 2021-10-21, § 58
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-10-04
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-09-21 (ordförandebeslut)
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-20
Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68)

Beslutet skickas till
Justitiedepartementet
Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2021-11-01

Justitiedepartementet

Diarienummer

Ert diarienummer

KS 2021-00855

Ju2021/03004

Yttrande över Justitiedepartementets remiss: Skärpt straff för brott i kriminella nätverk
(SOU 2021:68)
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag på lagändringar och skärpta straffrättsliga
reaktioner.
Kommunens inställning i detalj
Att strängare straff skulle medföra minskad brottslighet finns det inget empiriskt stöd för. Impulsiva
brott som till exempel misshandelsfall eller brott som sker i påverkan av alkohol är exempel där
strängare straffskala troligtvis inte skulle ha någon stor betydelse.
Dock kan en strängare straffskala ha en mer direkt betydelse för benägenheten att begå brott vid mer
planerade och kalkylerade brottsliga handlingar. Brott kopplade till kriminella nätverk är ofta
välorganiserade och planerade vilket inte minst visar sig inom narkotikahandeln. I dessa sammanhang
skulle strängare brott rimligtvis kunna vara brottsförebyggande. Det är också viktigt att det
straffrättsliga regelverket är effektivt och återspeglar allvaret i brottsligheten kopplat till kriminella
nätverk. Med detta som bakgrund instämmer Kungsbacka kommun i utredningens förslag på
lagändringar och skärpta straffrättsliga reaktioner.
Kungsbacka kommun
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2021-10-21

§ 58
Dnr 2021-00185
Begäran om yttrande - Skärpta straff för brott i kriminella nätverk
Beslut
Nämnden för Kultur & Fritid instämmer i utredningens förslag på lagändringar och
skärpta straffrättsliga reaktioner.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 11 juni 2020 att utse en särskild utredare för att överväga
en rad straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk. I uppdraget ingick att
överväga och lämna förslag till lagändringar som innebär en skärpt och mer effektiv
straffrättslig reglering mot brott i kriminella nätverk, särskilt brott med kopplingar
till kriminella uppgörelser. Uppdraget omfattade också att lämna förslag om en
skärpt straffrättslig reaktion mot narkotikaförsäljning respektive mot dem som
involverar unga i kriminalitet. Vidare omfattade uppdraget att överväga och vid
behov lämna förslag som innebär att det finns en presumtion för häktning när
allvarliga brott, såsom rån, grov misshandel och grov utpressning, begås inom ramen
för kriminella nätverk. Enligt uppdraget hade utredarna möjlighet att ta upp även
andra frågor som tar sikte på brottslighet med anknytning till kriminella nätverk.
Syftet med uppdraget är att säkerställa att det straffrättsliga regelverket är effektivt
och att det återspeglar allvaret i brottslighet med koppling till kriminella nätverk.
Förslagen i detta betänkande innebär i korthet följande:
• Straffen för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning
respektive grov utpressning skärps.
• Kvalifikationsgrunder införs för grov allmänfarlig ödeläggelse.
• Vid bedömningen av ett brotts straffvärde ska det särskilt beaktas om ett numerärt
överläge utnyttjats.
• Det ska vid bedömningen av straffvärdet anses synnerligen försvårande om ett
allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person har innefattat
användning av skjutvapen eller sprängämnen och begåtts på allmän eller liknande
plats. Detsamma ska gälla om angreppet haft bakgrund i en konflikt mellan grupper i
vilken skjutvapen eller sprängämnen använts, eller varit ägnat att framkalla en
konflikt av sådant slag.
• Straffbestämmelsen avseende människoexploatering utvidgas till att omfatta
utnyttjade av någon i brottslig verksamhet.
• En ny straffbestämmelse införs som kriminaliserar att involvera personer under 18
år i brottslig verksamhet.
• Straffet skärps för försäljning av narkotika och för befattning med narkotika som är
avsedd att säljas.
• Beställning av narkotika för eget bruk kriminaliseras såsom försöksbrott.
Justerare

Expedierat/bestyrkt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur & Fritid

Datum

2021-10-21

• En presumtion för häktning ska gälla vid misstanke om brott med ett minimistraff
om fängelse i ett år och sex månader i stället för som i dag två års fängelse.
• Återfall i brott ska i ökad utsträckning leda till strängare straff.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-09-30
Begäran om yttrande - Nämnden för Kultur & Fritid, nämnden för Individ &
Familjeomsorg, 2021-09-02
Remissmissiv Begäran om yttrande - Skärpta straff för brott i kriminella nätverk,
2021-09-02
(Justitiedepartementet) Skärpta straff för brott i kriminella nätverk, 2021-09-02

Beslutet skickas till
Albin Noréen, kommunstyrelsens förvaltning

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-10-04
Diarienummer

KFT 2021-00185

Begäran om yttrande - Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Beslut i nämnden för Kultur & Fritid
Nämnden för Kultur & Fritid instämmer i utredningens förslag på lagändringar och skärpta
straffrättsliga reaktioner.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 11 juni 2020 att utse en särskild utredare för att överväga en rad
straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk. I uppdraget ingick att överväga och lämna
förslag till lagändringar som innebär en skärpt och mer effektiv straffrättslig reglering mot brott i
kriminella nätverk, särskilt brott med kopplingar till kriminella uppgörelser. Uppdraget omfattade
också att lämna förslag om en skärpt straffrättslig reaktion mot narkotikaförsäljning respektive mot
dem som involverar unga i kriminalitet. Vidare omfattade uppdraget att överväga och vid behov lämna
förslag som innebär att det finns en presumtion för häktning när allvarliga brott, såsom rån, grov
misshandel och grov utpressning, begås inom ramen för kriminella nätverk. Enligt uppdraget hade
utredarna möjlighet att ta upp även andra frågor som tar sikte på brottslighet med anknytning till
kriminella nätverk. Syftet med uppdraget är att säkerställa att det straffrättsliga regelverket är effektivt
och att det återspeglar allvaret i brottslighet med koppling till kriminella nätverk.
Förslagen i detta betänkande innebär i korthet följande:
• Straffen för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning respektive grov
utpressning skärps.
• Kvalifikationsgrunder införs för grov allmänfarlig ödeläggelse.
• Vid bedömningen av ett brotts straffvärde ska det särskilt beaktas om ett numerärt överläge utnyttjats.
• Det ska vid bedömningen av straffvärdet anses synnerligen försvårande om ett allvarligt angrepp på
någons liv eller hälsa eller trygghet till person har innefattat användning av skjutvapen eller
sprängämnen och begåtts på allmän eller liknande plats. Detsamma ska gälla om angreppet haft
bakgrund i en konflikt mellan grupper i vilken skjutvapen eller sprängämnen använts, eller varit ägnat
att framkalla en konflikt av sådant slag.

Förvaltningen för Kultur & Fritid
Erik Norinder
0300-834883
Utvecklingsledare
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• Straffbestämmelsen avseende människoexploatering utvidgas till att omfatta utnyttjade av någon i
brottslig verksamhet.
• En ny straffbestämmelse införs som kriminaliserar att involvera personer under 18 år i brottslig
verksamhet.
• Straffet skärps för försäljning av narkotika och för befattning med narkotika som är avsedd att säljas.
• Beställning av narkotika för eget bruk kriminaliseras såsom försöksbrott.
• En presumtion för häktning ska gälla vid misstanke om brott med ett minimistraff om fängelse i ett år
och sex månader i stället för som i dag två års fängelse.
• Återfall i brott ska i ökad utsträckning leda till strängare straff.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-09-30
Begäran om yttrande - Nämnden för Kultur & Fritid, nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-0902
Remissmissiv Begäran om yttrande - Skärpta straff för brott i kriminella nätverk, 2021-09-02
(Justitiedepartementet) Skärpta straff för brott i kriminella nätverk, 2021-09-02
Beslutet skickas till
Albin Noréen, kommunstyrelsens förvaltning

Beskrivning av ärendet
Att strängare straff skulle medföra minskad brottslighet finns det inget empiriskt stöd för. Impulsiva
brott som till exempel misshandelsfall eller brott som sker i påverkan av alkohol är exempel där
strängare straffskala troligtvis inte skulle ha någon stor betydelse. Dock kan en strängare straffskala ha
en mer direkt betydelse för benägenheten att begå brott vid mer planerade och kalkylerade brottsliga
handlingar. Brott kopplade till kriminella nätverk är ofta välorganiserade och planerade som inte minst
visar sig inom narkotikahandeln. I dessa sammanhang skulle strängare brott rimligtvis kunna vara
brottsförebyggande. Det är också viktigt att det straffrättsliga regelverket är effektivt och återspeglar
allvaret i brottsligheten kopplat till kriminella nätverk. Med detta som bakgrund instämmer nämnden
för Kultur & Fritid i utredningens förslag på lagändringar och skärpta straffrättsliga reaktioner.

Ulrika Granfors
Förvaltningschef

ORDFÖRANDEBESLUT
Datum

2021-09-21
Diarienummer

IF 2021-00254

Ordförandebeslut - Skärpta straff för brott i kriminella nätverk
Beslut
Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar yttrande, daterat 20 september 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.
Beslutsunderlag
Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-20
Remiss - Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Kalle Påsse Sundvall (M)
Ordförande
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Datum

2021-09-20
Diarienummer

IF 2021-00254

Remiss - Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Förslag till beslut i nämnden för Individ & Familjeomsorg
Nämnden för Individ & Familjeomsorg avstår från att avge remissyttrande gällande utredningen SOU
2021:68, Skärpta straff för brott i kriminella nätverk.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har av Kommunstyrelsen begärts yttra sig gällande utredning
SOU 2021:68, Skärpta straff för brott i kriminella nätverk.
Utredningens uppdrag har varit att överväga en rad straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella
nätverk. I uppdraget har ingått att överväga och lämna förslag till lagändringar som innebär en skärpt
och mer effektiv straffrättslig reglering mot brott i kriminella nätverk, särskilt brott med kopplingar till
kriminella uppgörelser.
Även om förslagen i utredningen kan ha en påverkan individer som är behov av stöd från
socialtjänsten, avstår nämnden för Individ & Familjeomsorg att avge yttrande då den sakkunskap som
krävs för ett sådant yttrande inte finns hos nämnden.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-20
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Karin Martinsson
Förvaltningschef
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Förvaltningschef
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Datum

1 (1)

2021-11-16

§ 392
Dnr 2021-00942
Svar på Hallandstrafikens remiss över förslag till ny zonstruktur för den
allmänna kollektivtrafiken i Halland
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-10-19, och sänder det som sitt svar till
Hallandstrafiken.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter till ny zonstruktur som
Hallandstrafiken har tagit fram. Förslaget innebär att Hallandstrafikens område går
från 27 till åtta zoner i den allmänna kollektivtrafiken. Laholm respektive Hylte
kommun utgörs vardera av en zon. Städerna Varberg, Falkenberg och Halmstad med
ytterområden utgör vardera en stadszon.
Resterade tre zoner utgörs av återstoden av respektive Varbergs, Falkenbergs och
Halmstads kommun. Kungsbacka kommun ingår ej i zonförslaget, vilket är i linje
med Samverkansavtal mellan Hallandstrafiken och Västtrafik (2012).
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-19
Yttrande, 2021-10-19
Ny remissutgåva – 8 zoner, 2021-09-01
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

2021-10-19
Diarienummer

KS 2021-00942

Svar på remiss från Hallandstrafiken om förslag till ny zonstruktur för den allmänna
kollektivtrafiken i Halland

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-10-19, och sänder det som sitt svar till
Hallandstrafiken.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter till ny zonstruktur som Hallandstrafiken
har tagit fram. Förslaget innebär att Hallandstrafikens område går från 27 till åtta zoner i den allmänna
kollektivtrafiken. Laholm respektive Hylte kommun utgörs vardera av en zon. Städerna Varberg,
Falkenberg och Halmstad med ytterområden utgör vardera en stadszon. Resterade tre zoner utgörs av
återstoden av respektive Varbergs, Falkenbergs och Halmstads kommun. Kungsbacka kommun ingår
ej i zonförslaget, vilket är i linje med Samverkansavtal mellan Hallandstrafiken och Västtrafik (2012).
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-19
Yttrande, 2021-10-19
Ny remissutgåva – 8 zoner, 2021-09-01
Beslutet skickas till
Hallandstrafiken

Beskrivning av ärendet
Hallandstrafiken har initierat en förändring av dagens zonstruktur då den anses föråldrad och inte
anpassad efter dagens resandemönster. Syftet med en ny zonstruktur är att skapa enkelhet och tydlighet
genom färre zoner, enklare prissättning samt ökad förståelse för biljetternas giltighet. Därmed bedöms
kollektivtrafiken bli mer kundvänlig, vilket i sin tur bedöms ge Hallandstrafiken förutsättningar att nå
målet om ökad marknadsandel gentemot bilen.
Samhällsbyggnadskontoret
Agneta Nordström
0300-83 42 64
Specialist Infrastruktur
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Dagens zonstruktur bedöms vara föråldrad och anses inte anpassad efter dagens resandemönster. Syftet
med en ny zonstruktur är att skapa enkelhet och tydlighet genom färre zoner, enklare prissättning samt
ökad förståelse för biljetternas giltighet. Därmed bedöms kollektivtrafiken bli mer kundvänlig, vilket i
sin tur ger Hallandstrafiken förutsättningar att nå målet om ökad marknadsandel gentemot bilen.
Förenklat går det att säga att resandet har gått från lokalt till regionalt utan att anpassning av
zonstrukturen gjorts. Det har lett till att zonstrukturen i många avseenden är svårbegriplig och onödigt
krånglig för resenären, men även för Hallandstrafiken och dess samarbetspartners.
För resenärer i Kungsbacka innebär förslaget att resenärer i Kungsbacka kommun även fortsättningsvis
kommer att ha två olika zonstrukturer att förhålla sig till beroende på var resenären har köpt biljetten;
hos Hallandstrafiken eller hos Västtrafik. Dessa två zonstrukturer bidrar till att det uppstår skillnad i
prissättning av resor i Kungsbacka och vid genomfartsresor. Exempelvis kostar en enkelbiljett mellan
Stråvalla i Varberg till Kungsbacka station med Västtrafiks ToGo app 58 kronor och med
Hallandstrafikens rese app 46 kronor. Det blir en skillnad på 12 kronor för samma resa och med
samma buss.
Samhällsbyggnadskontoret anser att Hallandstrafiken och Västtrafik måste arbetar vidare på en lösning
så att dessa skillnader fasas ut så snart som möjligt.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2021-10-19

registrator@hlt.se

Diarienummer

jesper.andersson@hlt.se

KS 2021-00942

Yttrande över Hallandstrafikens remiss: Förslag till ny zonstruktur för den allmänna
kollektivtrafiken i Halland
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun är positiva till förslaget i sin helhet men vill skicka med följande synpunkter:
Kungsbacka kommun har två olika zonstrukturer beroende på var biljetten är köpt: antingen hos
Hallandstrafiken eller hos Västtrafik. Dessa två zonstrukturer bidrar till att det uppstår skillnader i
prissättning av resor i Kungsbacka och vid genomfartsresor. Här anser vi att Hallandstrafiken och
Västtrafik måste arbetar vidare på en lösning så att dessa skillnader fasas ut så snart som möjligt.

Kungsbacka kommun

Kommunstyrelsen
kommun@kungsbacka.se
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8 ZONER
Förslag till ny zonstruktur i den
allmänna kollektivtrafiken.

Jesper Andersson
2021-09-01
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1. INLEDNING
Hallandstrafiken har det senaste året infört ett nytt biljett- och betalsystem. I samband med det
har även förändringar genomförts i biljettsortimentet. Dessa förändringar har gjorts för att
förenkla resandet i Halland och ska ses som två delar av tre i den förändring som
Hallandstrafiken vill åstadkomma i syfte att öka vår marknadsandel. Den återstående delen är en
ny förenklad zonstruktur.
Syftet med en ny förenklad zonstruktur är att skapa enkelhet och tydlighet genom färre zoner,
enklare prissättning samt ökad förståelse för biljetternas giltighet. Därmed görs kollektivtrafiken
mer kundvänlig, vilket i sin tur ger Hallandstrafiken förutsättningar att nå målet om ökad
marknadsandel gentemot bilen.
Dagens zonstruktur är föråldrad och inte anpassad efter dagens resandemönster. Förenklat kan
man säga att resandet har gått från lokalt till regionalt utan att anpassning av zonstrukturen
gjorts. Det har lett till att zonstrukturen i många avseenden är svårbegriplig och onödigt krånglig
för resenären, men även för Hallandstrafiken och våra samarbetspartners.
Dagens zonstruktur består av 27 zoner där 24 av dessa ingår i Hallandstrafikens
trafikeringsområde. De tre resterande zonerna tillämpas för Kungsbacka kommun som således
har två olika zonstrukturer beroende på var biljetten är köpt. Antingen hos Hallandstrafiken eller
hos Västtrafik. Dessa två zonstrukturer bidrar till att det uppstår skillnad i prissättning av resor i
Kungsbacka och vid genomfartsresor.
Förslaget innebär att vi går från 27 till åtta zoner i den allmänna kollektivtrafiken. Laholm
respektive Hylte kommun utgörs vardera av en zon. Städerna Varberg, Falkenberg och Halmstad
med ytterområden utgör vardera en stadszon. Resterade tre zoner utgörs av återstoden av
respektive Varbergs, Falkenbergs och Halmstads kommun. Kungsbacka kommun ingår ej i
zonförslaget, vilket är i linje med Samverkansavtal mellan Hallandstrafiken och Västtrafik (2012).
Den sammanlagda priseffekten av förslaget innebär att drygt 70% av alla resor får oförändrat
eller sänkt pris. Resterande resor får ett högre pris än idag.
1.1 VARFÖR SKICKAR VI ÅTERIGEN UT FÖRSLAGET OM NY ZONSTRUKTUR PÅ REMISS?
Liggande förslag om ny zonstruktur har tidigare skickats ut på remiss till Hallands kommuner
(april 2019). Utifrån remissvaren har vissa mindre förändringar gjorts. Alla synpunkter har inte
kunnat omhändertas, förslaget är i vissa delar att betraktas som nytt därav skickas förslaget på
ny remissrunda.
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1.2 NYTT SEDAN FÖREGÅENDE REMISS
Grundförslaget där Halland delas in i åtta zoner – fem kommunzoner och tre stadszoner är
oförändrat. Således är grundmodellen för hur en resas pris beräknas utifrån antalet zoner
densamma. Förändringarna har i första hand tillkommit utifrån tidigare remissvar.
Förändringarna i korthet;
•
•

Stadszonens storlek i Halmstad, Falkenberg och Varberg definieras på samma sätt – tio
kilometers radie från Resecentrum.
Principer för dubbel zontillhörighet (omlottzon) – när en ort omfattas av giltighet i två
zoner.

1.2.1 FLER ORTER I STADSZONERNA
Stadszonerna i Halmstad, Falkenberg och Varberg är likställda, dvs har samma avstånd från
centralorten i respektive stad till ytterområden, vilket betyder att fler orter ingår i stadszonen och
ger resenärer från dessa orter en lägre taxa. Från Resecentrum/bussterminal i vardera
centralorten utgår en cirkelformad radie om 10 km. Linjedragningen är skarp och endast de orter
som på ett eller annat vis omfattas av principerna för dubbel zontillhörighet kan ligga längre från
Resecentrum.
1.2.2 DUBBEL ZONTILLHÖRIGHET
Tanken med dubbel zontillhörighet är att hantera gränsdragning kring orter där det finns
betydande resande i flera riktningar (princip 3 och 4). Några av de orter som omfattas av dubbel
zontillhörighet har en tydlig pendling åt ett håll, men omfattas trots det av två zoner. Detta är
undantag där hänsyn har tagits för den skarpa linjedragning som en kommungräns utgör och
den fasta cirkelformade stadszonen kring tätorterna i Halmstad, Falkenberg och Varberg. Vad
gäller princip 1 och 2 så hanterar de vissa problem som kan uppstå på grund av hållplatserna
placering och linjedragning.
Principer för när en ort vid zongräns ska omfattas av dubbel zontillhörighet;
1.
2.
3.
4.

ort med ändhållplats precis utanför stadszonsgränsen
ort med två alternativa färdvägar
orter vid kommungräns (3 km)
orter nära kommungräns i kollektivtrafikstråk som anses bidra till stor tillväxt genom
arbetsmarknadsförstoring
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2. VARFÖR NY ZONSTRUKTUR?
En förutsättning för att få fler att välja kollektivtrafiken för sina resor är att det ska vara enkelt att
hitta, köpa och resa med sin biljett. Som tidigare nämnt har Hallandstrafiken det senaste året
gjort en rad förändringar för att uppnå detta – nytt biljettsystem där appen har en central roll då
den ger en ökad tillgänglighet och erbjuder alla biljetter som i högre grad än tidigare är
anpassade efter kundernas resande. Nästa steg är att förenkla zonstrukturen, dvs den
geografiska yta som kunden köper för sitt resande.
Den nya zonstrukturen innehåller färre zoner än dagens zonstruktur, vilket ger kunden färre
zongränser att förhålla sig till. En större yta ger fler resmöjligheter och minskar risken för att
befinna sig på fel sida av en gräns. Färre zoner gör valet av geografi enklare, vilket är viktigt då
kunderna köper merparten av sina resor i försäljningskanaler med självservice (ackumulerat
2021 69%).
•

•
•
•

Åtta zoner ger få kombinationer, men samtliga kommer nyttjas för resor. Idag står 25
zon-kombinationer av 372 möjliga för 92 procent avresandet, vilket innebär att många
zoner i praktiken är rena priszoner
Färre zoner ger bättre förutsättningar för enklare biljettköp
Färre zoner innebär större kännedom om områdesgiltighet, vilket bidrar till fler
resmöjligheter.
Generellt sett gynnas resor i landsbygd inom den egna kommunen.

Att skapa större men färre zoner är en tydlig trend i branschen. Senaste förändringen gjordes
inom Västra Götaland i november 2020 då man gick från över 200 zoner till tre. Även
Skånetrafiken, Storstockholms Lokaltrafik (SL) och Jönköpings Länstrafik har de senaste åren
gjort förändringar som har inneburit att man gått från många till färre zoner.
2.1 ALTERNATIVA ZONFÖRSLAG
Hallandstrafiken har under utredningen om ny zonstruktur för den allmänna kollektivtrafiken
analyserat andra zonstrukturer än föreslagna åttazonsstruktur.
•
•

ABCDE – var kommungräns utgör en zongräns
ABCD – Varberg, Falkenberg och Halmstad tätorter utgörs av en stadszon medan övriga
delar av länet (undantaget Kungsbacka) utgör av en zon (D)

ABCDE-förslaget innebär att enzons-priset för enkelbiljetter måste höjas med ca 50% för
bibehållna biljettintäkter. För resor från landsbygd till tätort hade förslaget inneburit en ökning
med 24 - 102 % (beroende på avstånd till centralort). Förslaget har en marginell påverkan på
periodbiljetter.
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ABCD-förslaget innebär en kommunikativ utmaning då vi är tvungna att övergå till zonpassage 1
för beräkning av pris. Förslaget innebär fyra zoner i Halland, men för kund som reser från norr till
söder innebär det en resa över sju zoner. Att istället för zonpassage beräkna priset på
zonområde hade inneburit ett högre pris än i ABCDE-förslaget.
Av samtliga analyserade zonförslag har Hallandstrafiken kommit fram till att åttazonsförslaget är
det mest fördelaktiga. Både ur ett ägar- och kundperspektiv samt ger oss möjlighet till att utöka
vår marknadsandel.
2.2 RESANDEMÖNSTER
Resandet i Halland domineras av resandet inom Halmstad kommun som står för drygt 1/3 av det
totala resandet 2. Enbart resor inom Halmstad stadszon står för ca 1/5 av allt resande. Nästan var
fjärde resa sker till ort utanför Halland. Resorna från Varberg norrut dominerar resandet över
regiongräns och står för nästan hälften av dessa resor.
Drygt hälften av resorna sker helt inom en kommun, 1/5 mellan två kommuner och resterande
till annat län. Ca 1 % är genomgående resor, dvs resor mellan två andra län via Halland.

#

Zonrelation

Andel resor

1 Halmstad stadszon

19%

2 Halmstad stadszon - Halmstad kommun (zon 835)

14%

3 Varberg stadszon - VGR

9%

4 Laholm - Kungsbacka (merparten regionbiljetter)

8%

5 Varberg stadszon

5%

6 Falkenberg stadszon - Falkenberg kommun

4%

7 Falkenberg stadszon - VGR

3%

8 Halmstad stadszon - Skåne

3%

9 Halmstad stadszon - VGR

3%

10 Halmstad stadszon - Falkenberg stadszon

2%

11 Laholm - VGR

2%

Se punkt 3.2.1 för definition av zonpassage respektive zonområde.
Statistiken utgår från biljetter sålda i Hallandstrafiken egna biljettsystem. Därutöver sälj
enkelbiljetter i nationella bokningssystem såsom sj.se.
1
2
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12 Falkenberg stadszon

2%

13 Varberg stadszon - Varberg kommun (zon 863)

2%

14 Varberg stadszon - Kungsbacka

2%

15 Laholm - Halmstad stadszon

2%

16 Falkenberg stadszon - Varberg stadszon

2%

17 Varberg stadszon - Varberg kommun (zon 861)

2%

18 Halmstad stadszon - Halmstad kommun (831)

1%

19 Skåne - VGR

1%

20 Halmstad stadszon - Halmstad kommun (832)

1%

21 Halmstad stadszon - Varberg stadszon

1%

22 Halmstad stadszon - Hyltebruk

1%

23 Laholm (zon 820) - Laholm (zon 820)

1%

24 Kungsbacka – VGR (resor med HLT biljetter)

1%

25 Varberg stadszon - Varberg kommun (zon 862)

1%
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3. ÅTTA-ZONFÖRSLAGET I SIN HELHET
Förslaget är i grunden oförändrat sedan föregående remissutgåva, dvs dagens 27 zoner blir åtta
zoner. För förändringar per kommun se avsnitt 4.
3.1 FRÅN DAGENS 27 ZONER TILL ÅTTA
Under de senaste åren har Hallandstrafiken arbetat med att ta fram ett förslag för ny
zonstruktur. Målet har varit att ta hänsyn till de demografiska förändringar, resandemönster och
utveckling av trafikutbudet som skett i länet sedan nuvarande zonstruktur infördes. Syftet har
även varit att förenkla kollektivtrafiken och på så sätt öka attraktionskraften för att få fler att välja
bort bilen. Förslaget säkerställer även framtida regional utveckling och ger fortsatt kommunerna
möjlighet till tillköp av biljetter inom den egna kommunen.
Förslaget innebär att Hallandstrafiken går från nuvarande 27 zoner till åtta zoner. Zonstrukturen
tillämpas för all trafik, den linjelagda så väl som den särskilda kollektivtrafiken.
Dagens tre zoner inom Kungsbacka exkluderas ur zonstrukturen och i stället tillämpas Västtrafiks
zonstruktur för resor inom, till och från Kungsbacka samt vid genomgående resa. Kungsbacka
kommun ingår ej i zonförslaget, i linje med Samverkansavtal mellan Hallandstrafiken och
Västtrafik (2012). Resterande 24 zoner ersätts med 8 zoner. Två av zonerna utgörs av Laholm
respektive Hylte kommun. Städerna Varberg, Falkenberg och Halmstad med ytterområden utgör
vardera en zon. Resterade tre zoner utgörs av återstoden av Varbergs, Falkenbergs och
Halmstads kommun.
De tre zonerna kring städerna Varberg, Falkenberg och Halmstad och deras ytterområden ges en
utökad områdesgiltighet jämfört med dagens zonstruktur. Det innebär att ett flertal orter som
idag befinner sig utanför zonerna runt de städerna inkluderas. Stadszonens storlek definieras
lika – tio kilometers radie från Resecentrum eller bussterminal.
Zonförslaget ger också en balanserad prissättning utifrån dagens resandemönster där det stora
resandet längs kusten innebär fler zoner än resandet inåt landet, som också är mindre i
omfattning.
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Ny zonstruktur 3

Gammal zonstruktur

871
870
B

874
872
864

863
860

862
860

861

861

854
853

850

847
840

851

851

852

840

850

845
846

842
833
832

830
831

835

830

820

834

831

820

821

822

3.2 PRISET
Kunden kan resa obegränsat inom tidsgiltigheten för vald biljett inom en eller flera
sammanhängande zoner. Priset för en biljett påverkas av antalet valda zoner och tidsgiltighet.
I och med att vi går från många till färre zoner så innebär det att priset för tillkommande zoner
ökar jämfört med idag, i gengäld ges större områdesgiltighet för resenären.

3

Zonnumreringen är inte fastställd och kan komma att ändras.
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Resor i dagens zonstruktur kan motsvaras av flera alternativ i den nya zonstrukturen, undantaget
en zon som alltid blir en ny zon och vars pris blir oförändrat i förslaget. Störst spridning i pris får
de som gör resor om två eller fem zoner idag. Att gå från många små zoner till färre stora
innebär att priset för en zon behöver höjas och att prisstegen blir brantare för att bibehålla
intäktsnivån. Dock är det väldigt få stora prisförändringar i den föreslagna förändringen. Ett visst
zonantal idag kan ersättas av fler eller färre antal zoner i den nya modellen, vilket innebär att
priset kan både gå upp och ner. Generellt sett är det fler resenärer som ges lägre priser.
Sammantaget innebär det ett oförändrat eller sänkt pris för ca 70% av alla resor. Förutsatt att
dagens subventionering av periodbiljetter inom Varberg, Falkenberg och Halmstad respektive
kommuner bibehålls.
3.2.1 PRISBERÄKNING
I det nya zonförslaget beräknas priset för en resa efter hur många zoner kunden köpt giltighet
för. Kunden kan resa ut och in i samma zon flera gånger utan att det påverkar priset.
Hallandstrafiken baserar priset på antal zoner (s.k zonområde) och inte på antalet gånger kunden
passerar en zongräns (s.k. zonpassage).
Några exempel;
•
•
•
•

Resa mellan 831 och 840 ger totalt 3 zoner.
Resa mellan 860 och 860 via 861 ger totalt två zoner, även om resan går genom zon 860
vid två tillfällen.
Resa mellan 831 och 861 ger totalt 6 zoner, även om resan går genom zon 850 vid två
tillfällen.
Resa från zon 820 till 830 via 831 ger totalt tre zoner, även om resan går genom zon 830
vid två tillfällen. Detta ger samma pris och giltighet för den som reser mellan 820 och 831
eftersom man vid bägge tillfällena har köpt giltighet för zon 830.

I tabellen nedan redovisas ordinarie pris för resa med enkelbiljett och 30-dagars periodbiljett 4.
Maxtaxa uppnås vid resa i 7 zoner, därefter påverkas inte priset för resor som går över fler zoner.
Antal zoner

4
5

Prissättning enkelbiljett

Prissättning 30 dgr period

1

28

649 5

2

55

833

3

82

1017

Vid en eventuell prisjustering 2022 kan priserna komma att ändras.
Priset gäller för resa inom hela kommunen för de kommuner som köper till kommungiltighet.
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4

109

1201

5

136

1385

6

163

1569

7

190

1753

3.2.2 TILLKÖP
Idag görs tillköp av samtliga kommuner i olika utsträckning. Tillköpen av skolbiljetter,
seniorbiljetter och Fritidsbiljetten plus i sin nuvarande form påverkas inte av förslaget. Vad gäller
tillköpet av s.k. kommunbiljetter, dvs enhetstaxa för periodbiljetter inom den egna kommunen,
så påverkas inte dagens avtal. Idag ersätter kommuner med detta tillköp Hallandstrafiken med
motsvarande en-zonspris per såld periodbiljett inom den egna kommunen. Zonförslaget innebär
att en-zonspriset höjs från 108 kr till 184 kr, det höjda zonpriset kommer dock inte belasta
kommunerna. Kommuner med tillköp kommer i stället betala en procentuell andel av det nya
zonpriset som matchar dagens zonpris. Vid en prisjustering som avser zonpriset ökar kostnaden.
Precis som idag.
Den totala kostnaden för kommunbiljetter uppgick 2019 till 4,6 mnkr. Fördelat på 2,9 mnkr för
Halmstad, 700 tkr Falkenberg samt 970 tkr Varberg.
Sammantaget kan samtliga dagens tillköp bibehållas med nuvarande kostnader. Zonförslaget
tillsammans med det nya biljettsystemet möjliggör även tillköp (enhetstaxa) av andra biljetter,
exempelvis enkelbiljetter.
3.3 SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK
Den särskilda kollektivtrafiken är färdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Ett beslut gällande en
förändring av zonstrukturen för den allmänna kollektivtrafiken får påverkan på färdtjänsten.
Grunderna för egenavgiften inom färdtjänsten finns i de riktlinjer som fattats mellan de
Halländska kommunerna och Region Halland. Dessa säger att grunderna för avgifter inom
färdtjänsten bestäms av kommunen enligt SFS 1997:736 §11 och att taxan ska följa den allmänna
kollektivtrafiktaxan.
Hallandstrafiken AB har inget eget mandat eller beslutanderätt att tolka denna skrivelse utan
behöver ske i en gemensam dialog och utredning mellan Region Halland, Hallandstrafiken AB och
de Halländska kommunerna som kostnadsbärare.
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Hallandstrafiken har dock gjort en övergripande initial analys hur resenärerna inom färdtjänsten
och kommunerna som kostnadsbärare påverkas om färdtjänsttaxan fullt ut anpassas, likt
riktlinjerna menar, till det förslag som finns för den allmänna kollektivtrafiken. Påverkan på
resenärerna blir likt som för kunderna inom den allmänna kollektivtrafiken att merparten av alla
resor inom färdtjänsten kommer få en oförändrad eller något billigare resa. Konsekvensen för
kommunerna som kostnadsbärare blir i stort oförändrad mot dagens intäkter genom
egenavgifter.
Hallandstrafiken har inga andra åsikter än att den nya zonstrukturen bör gälla även färdtjänsten
då det följer nuvarande riktlinjer och bibehåller en princip om taxan inte ska skilja sig åt mellan
om man är kund i den allmänna kollektivtrafiken eller resenär inom färdtjänsten. Ett beslut
gällande färdtjänsten ligger dock inte hos Hallandstrafiken AB utan behöver ske mellan Region
Halland och de Halländska kommunerna i dialog. Ett sådant beslut och införande behöver
nödvändigtvis inte ske samtidigt som den allmänna kollektivtrafiken utan det finns möjlighet att
t.ex. bibehålla den gamla zonstrukturen och taxan inom färdtjänsten om tid krävs för ytterligare
utredning och dialog mellan Region Halland och de Halländska kommunerna.
Hallandstrafiken har initierat en djupare analys tillsammans med Region Halland vilket även ska
ta hänsyn till en konsekvensbeskrivning per kommun utifrån det resande som pågick 2019, innan
pandemin, som tar hänsyn till påverkan på resenär och kommunen som kostnadsbärare. Denna
konsekvensbeskrivning kommer presenteras för varje kommun och därefter i ett gemensamt
forum under hösten 2021 vilket ger möjlighet, om samsyn finns, att följa samma tidsplan som för
den allmänna kollektivtrafiken med ett införande av nya taxor inom färdtjänsten till december
2022.
3.4 TIDPLAN
Om förslaget tillstryks är inriktningen att nya zonstrukturen ska tillämpas från december 2022.
Besluts- och införandeprocess:
•
•
•
•
•
•

17 september 2021 - Hallandstrafikens styrelse fattar beslut om att skicka zonförslaget på
remiss till kommunerna.
20 september 2021 – Utskick remissutgåva av zonförslaget till kommunerna
19 november 2021 – Senaste datum för inkommande av remissvar från kommunerna.
22-26 november – Samråd med kommunerna kring remissvaren
17 december 2021 – Hallandstrafikens styrelse fattar beslut om godkännande av
zonförslaget.
Jan 2022 - skickas till Region Halland för vidare politisk hantering
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•
•

April 2022 - Hallandstrafiken inleder arbetet med att implementera den nya
zonstrukturen.
December 2022 – den nya zonstrukturen börjar gälla.
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4. KONSEKVENSER PER KOMMUN
Zonförslaget påverkar respektive kommun olika. Mest påtaglig skillnad gäller antalet zoner inom
en kommun, där Varberg, Falkenberg och Halmstad kommun vardera består av två zoner. Hylte
och Laholm av vardera en zon.
Resor mellan kommuner är mer likställt än idag. I och med att de tre kommunerna med
stadszoner består av lika många zoner blir avståndet i zoner mellan Varberg-Falkenberg och
Falkenberg-Halmstad det samma, dvs fyra. Antalet zoner från Hylte och Laholm till de tre övriga
kommunerna blir detsamma.
4.1 KONSEKVENSER LAHOLMS KOMMUN
Resor inom Laholms kommun står för 1 % av samtliga resor idag. 2 % av Hallandstrafikens
resande sker mellan Laholm och Halmstad stadszon. Av dessa sker drygt en 1/3 i riktning från
Laholm.
Kommunen består i den nya zonstrukturen av en zon jämfört med dagens tre zoner. Den
uppenbara följden av detta är att samtliga resor inom kommunen har ett enhetligt pris. För den
som tidigare reste mellan två och tre zoner innebär det en kraftig prissänkning medan den som
reser inom en zon får ett oförändrat pris.
Resorna inom, till och från Laholm står totalt sett för 14 % av alla resor men då ingår även
biljetter som har giltighet i hela regionen. Exklusive regionbiljetterna står Laholm för knappt 4 %.
4.1.1 EXEMPEL PRISFÖRÄNDRINGAR LAHOLM KOMMUN
Prisförändringar till följd av åtta-zonförslaget angivna i % utifrån nuvarande taxa (2021).
Prisförändringarna för resor över länsgräns utgår från nuvarande taxa hos grannlänen. Effekten
kan bli både lägre och högre beroende på prisutvecklingen hos grannlänen samt förändring av
gränsavdrag (avdrag på biljettpris när två taxor adderas).
Några vanliga destinationer och beräknad prisförändring i %.
Från

Till

Enkelbiljett

Periodbiljett

Laholm BT

Halmstad

22%

5%

Laholm BT

Våxtorp

-32%

-14%

Laholm BT

Knäred

-32%

-14%

Laholm BT

Helsingborg

0%

0%
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Laholm BT

Göteborg

1%

18%

Laholm BT

Falkenberg

-1%

-15%

Laholm BT

Varberg

7%

1%

BT=bussterminal

4.1.2 HANTERAT SEDAN FÖREGÅENDE REMISSUTGÅVA
Laholms kommun var på en övergripande nivå positivt inställda till zonförslaget i sitt remissvar
från 2019. Inga förändringar har gjorts i denna remissutgåva.
4.2

KONSEKVENSER HALMSTADS KOMMUN

Resande inom Halmstad kommun står för 37 % av samtliga resor idag. Av dessa sker 19 % inom
Halmstad stadszon och 18 % inom resterande del av kommunen.
Kommunen består i den nya zonstrukturen av två zoner jämfört med dagens sex zoner. Zonen
kring Halmstad och dess ytterområden inkluderar orter som idag inte ingår i stadszonen, Vilshärad, Gullbrandstorp, Holm, Åled, Skedala och Eldsberga. Den uppenbara följden av detta är
att dessa resenärer får ett sänkt pris för enkelbiljetter (oförändrat för periodbiljett vid bibehållna
tillköp). För resenärer som reser inom kommunen och som idag har tre eller fler zoner till
stadszonen ger förändringen oförändrat eller sänkt pris.
Resorna inom, till och från Halmstad står för totalt sett ca 47 % av alla resor.
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Siffran i den rosa pratbubblan hänvisar till vilken princip för dubbel zontillhörighet som orten omfattas av, se
kapitel 1.2.2.

4.2.1 EXEMPEL PRISFÖRÄNDRINGAR HALMSTAD KOMMUN
Prisförändringar till följd av åtta-zonförslaget angivna i % utifrån nuvarande taxa (2021). Priserna
för periodbiljetter utgår från att de tillköp som Halmstad kommun idag gör bibehålls.
Prisförändringarna för resor över länsgräns utgår från nuvarande taxa hos grannlänen. Effekten
kan bli både lägre och högre beroende på prisutvecklingen hos grannlänen samt förändring av
gränsavdrag (avdrag på biljettpris när två taxor adderas).
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Från

Till

Enkelbiljett

Periodbiljett

Halmstad
stadszon

Halmstad
stadszon

0%

0%

Halmstad RC

Eldsberga

-32%

0%

Halmstad RC

Oskarström

0%

0%

Halmstad RC

Laholm

22%

5%

Halmstad RC

Falkenberg

6%

-7%

Halmstad RC

Haverdal

0%

0%

Halmstad RC

Helsingborg

9%

3%

Halmstad RC

Göteborg

-2%

10%

RC=Resecentrum

4.2.2 HANTERAT SEDAN FÖREGÅENDE REMISSUTGÅVA
Halmstad kommun påpekade i remissvaret 2019 att priset mellan Halmstad-Laholm behövde ses
över. Detta påpekande har inte kunnat hanteras inom förslaget då modellen på en övergripande
nivå utgår från att varje zon prissätts likvärdigt. Utöver det har fler orter som i tidigare förslag
inte ingick i stadszonen nu inkluderats. Delvis på grund av principerna för dubbel zontillhörighet.
Halmstad kommun hade även ett påpekande om konsekvenser för den särskilda
kollektivtrafiken. Vad gäller detta hänvisas till avsnitt 3.3.
4.3 KONSEKVENSER HYLTE KOMMUN
Resor inom Hylte kommun står för nästan 1 % av samtliga resor idag. Det mesta av resandet till
och från Hylte sker mellan Hylte och Halmstad stadszon. Detta resande står för 1 % av det totala
resandet.
Kommunen består i den nya zonstrukturen av en zon jämfört med dagens fem zoner. Den
uppenbara följden av detta är att samtliga resor inom kommunen har ett enhetligt pris. För den
som tidigare reste mellan två och fem zoner innebär det en kraftig prissänkning medan den som
reser inom en zon får ett oförändrat pris.
Resorna inom, till och från Hylte står totalt sett för 2% av alla resor.
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4.3.1 EXEMPEL PRISFÖRÄNDRINGAR HYLTE KOMMUN
Prisförändringar till följd av åtta-zonförslaget angivna i % utifrån nuvarande taxa (2021).
Prisförändringarna för resor över länsgräns utgår från nuvarande taxa hos grannlänen. Effekten
kan bli både lägre och högre beroende på prisutvecklingen hos grannlänen samt förändring av
gränsavdrag (avdrag på biljettpris när två taxor adderas).
Några vanliga destinationer och beräknad prisförändring i %.
Från

Till

Enkelbiljett

Periodbiljett

Hyltebruk

Halmstad

-11%

-15%

Hyltebruk

Oskarström

0%

-4%

Hyltebruk

Laholm

-13%

-21%

Hyltebruk

Smålandsstenar

-22%

-11%

Hyltebruk

Göteborg

1%

18%

Hyltebruk

Falkenberg

-14%

-20%

4.3.2 HANTERAT SEDAN FÖREGÅENDE REMISSUTGÅVA
Hylte kommun angav i sitt remissvar från 2019 att arbetspendlingen är viktig för kommunen.
Kommunen var därför positiv till att arbets- och studiependlingen får ett särskilt fokus i och med
den nya zonstrukturen och att priserna för pendlare och långresenärer kan sänkas.
I remissvaret från 2019 tryckte man även på vikten av stationära försäljningskanaler inom
kommunen. I februari i år lanserade Hallandstrafiken ett helt nytt biljettsystem där
försäljningskanaler med självservice är av Hallandstrafiken de mest prioriterade kanalerna. I maj
stod Hallandstrafikens app för 67% av all försäljning. Hallandstrafiken har för övrigt även avtal
med återförsäljare (Coop) inom kommunen som erbjuder fullt sortiment
4.4 KONSEKVENSER FALKENBERGS KOMMUN
Resor inom Falkenbergs kommun står för 7% av samtliga resor idag. Av dessa sker 2% inom
nuvarande stadszon och 6% inom resterande del av kommunen. Cirka 3% av det totala resandet
sker idag till Västra Götalandsregionen. Resandet mellan Falkenbergs stadszon och Varbergs
stadszon står för 2% av det totala resandet. Ungefär 1/3 sker i riktning från Falkenberg och
resterande 2/3 i motsvarande riktning.
Kommunen består i den nya zonstrukturen av två zoner jämfört med dagens fem zoner. Zonen
kring Falkenberg och dess ytterområden inkluderar orter som idag inte ingår i stadszonen, -
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Glommen, Morup, Heberg, Långås och Grimsholmen. Den uppenbara följden av detta är att
dessa resenärer får ett sänkt pris för enkelbiljetter (oförändrat för periodbiljett vid bibehållna
tillköp). För resenärer som reser inom kommunen och som idag har tre eller fler zoner till
stadszonen ger förändringen oförändrat eller sänkt pris.
Resorna inom, till och från Falkenberg står totalt sett för 14 % av alla resor.

Siffran i den rosa pratbubblan hänvisar till vilken princip för dubbel zontillhörighet som orten omfattas av, se
kapitel 1.2.2.

SIDA | 21

4.4.1 EXEMPEL PRISFÖRÄNDRINGAR FALKENBERG KOMMUN
Prisförändringar till följd av åtta-zonförslaget angivna i % utifrån nuvarande taxa (2021). Priserna
för periodbiljetter utgår från att de tillköp som Falkenberg kommun idag gör bibehålls.
Prisförändringarna för resor över länsgräns utgår från nuvarande taxa hos grannlänen. Effekten
kan bli både lägre och högre beroende på prisutvecklingen hos grannlänen samt förändring av
gränsavdrag (avdrag på biljettpris när två taxor adderas).
Några vanliga destinationer och beräknad prisförändring i %.
Från

Till

Enkelbiljett

Periodbiljett

Fbg stadszon

Fbg stadszon

0%

0%

Falkenberg BT

Ullared

-18%

0%

Falkenberg BT

Vinbergs samhälle

0%

0%

Falkenberg BT

Varberg

38%

11%

Falkenberg BT

Halmstad

6%

-7%

Falkenberg BT

Göteborg

2%

-6%

Falkenberg BT

Glommen

-32%

0%

Falkenberg BT

Morup

-32%

0%

BT=bussterminal

4.4.2 HANTERAT SEDAN FÖREGÅENDE REMISSUTGÅVA
Falkenbergs kommun uppmanade Hallandstrafiken i remissvaret från 2019 att se över
prisökningen mellan Falkenberg och Varberg. Enligt Falkenbergs kommun är höjningen
oproportionell i förhållande till övriga prisjusteringar.
Prissättningen mellan Varberg och Falkenberg har inte kunnat hanteras inom förslaget då
modellen på en övergripande nivå utgår från att varje zon prissätts likvärdigt där
förutsättningarna för de tre största kommunerna Varberg, Falkenberg och Halmstad är helt lika.
4.5 KONSEKVENSER VARBERGS KOMMUN
Resor inom Varbergs kommun står för 9 % av samtliga resor idag. Av dessa sker knappt 5 % inom
Varbergs nuvarande stadszon och 4 % inom resterande del av kommunen. Ca 9 % av det totala
resandet i Halland sker från Varberg till Västra Götalandsregionen. Resandet mellan Falkenberg
stadszon och Varbergs stadszon står för 2% av det totala resandet. Ungefär 2/3 sker i riktning
från Varberg och resterande 1/3 i motsvarande riktning.
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Kommunen består i den nya zonstrukturen av två zoner jämfört med dagens fem zoner. Zonen
kring Varberg och dess ytterområden inkluderar orter som idag inte ingår i stadszonen, - Lindås,
Kärradal, Tofta, Himle, och Tångaberg. Den uppenbara följden av detta är att dessa resenärer får
ett sänkt pris för enkelbiljetter (oförändrat för periodbiljett vid bibehållna tillköp). För resenärer
som reser inom kommunen och som idag har tre eller fler zoner till stadszonen ger förändringen
oförändrat eller sänkt pris.
Resorna inom, till och från Varberg står totalt sett för 21 % av alla resor.

Siffran i den rosa pratbubblan hänvisar till vilken princip för dubbel zontillhörighet som orten omfattas av, se
kapitel 1.2.2.

4.5.1 EXEMPEL PRISFÖRÄNDRINGAR VARBERG KOMMUN
Prisförändringar till följd av åtta-zonförslaget angivna i % utifrån nuvarande taxa (2021). Priserna
för periodbiljetter utgår från att de tillköp som Varberg kommun idag gör bibehålls.
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Prisförändringarna för resor över länsgräns utgår från nuvarande taxa hos grannlänen. Effekten
kan bli både lägre och högre beroende på prisutvecklingen hos grannlänen samt förändring av
gränsavdrag (avdrag på biljettpris när två taxor adderas).
Några vanliga destinationer och beräknad prisförändring i %.
Från

Till

Enkelbiljett

Periodbiljett

Varberg stadszon

Varberg stadszon

0%

0%

Varberg BT

Ullared

-18%

0%

Varberg BT

Tvååker

34%

0%

Varberg BT

Tångaberg

-32%

0%

Varberg BT

Halmstad

11%

-9%

Varberg BT

Göteborg

-5%

-3%

Varberg BT

Falkenberg

38%

11%

Varberg BT

Veddige

0%

0%

BT=bussterminal

4.5.2 HANTERAT SEDAN FÖREGÅENDE REMISSUTGÅVA
Varberg kommun påpekade i remissvaret 2019 vikten av att avgränsningen av stadszonen inte
begränsar utbyggnaden av bostäder i anslutning till Varbergs tätort i t.ex. Gamla Köpstad. I
förslaget ingår det beskrivna området i stadszonen. Kommunen påpekade även möjligheten till
enhetstaxa för andra biljetter än periodbiljetter, vilket är möjligt.
I övrigt har Hallandstrafiken inte kunnat möta upp önskemålet om att även Tvååker ska ingå i
zonförslaget. Tvååker ligger med marginal utanför stadszonen och omfattas inte av någon av
principerna för dubbel zontillhörighet. Det är dock viktigt att påpeka att boende i Tvååker, som
pendlar till stadszonen, omfattas av dagens enhetstaxa för periodbiljetter, vilket är linje med
Hallandstrafikens uppdrag att erbjuda bra förutsättningar för arbets- och studiependling.
Även uppmaning till att se över prissättningen mellan Varberg och Falkenberg har inte kunnat
hanteras inom förslaget då modellen på en övergripande nivå utgår från att varje zon prissätts
likvärdigt där förutsättningarna för de tre största kommunerna Varberg, Falkenberg och
Halmstad är helt lika.
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4.6 KONSEKVENSER KUNGSBACKA
Dagens tre zoner inom Kungsbacka exkluderas ur zonförslaget och istället tillämpas Västtrafiks
nuvarande zonstruktur för biljetter sålda hos Hallandstrafiken. Idag säljs ca 80% av alla biljetter
för resor inom eller till/från Kungsbacka via Västtrafiks försäljningskanaler. Genom att endast
tillämpa Västtrafiks taxa för Kungsbacka blir prissättningen identisk inom respektive biljettsystem
för resor mellan våra respektive trafikområden, vilket på grund av överlappande zonstrukturer ej
är möjligt idag.
Förändringen är i linje med Samverkansavtal mellan Hallandstrafiken och Västtrafik (2012) där
det bland annat framgår att Kungsbacka ska omfattas av Västtrafiks biljetter och villkor.
Resor från Kungsbacka till orter söder om Kungsbacka påverkas av zonförslaget, på samma sätt
som för resor till eller från grannlänens trafikområden.
Det gränsavdrag som idag ges av Hallandstrafiken för resor till Västra Götalandsregionen
kommer Kungsbacka att omfattas av.

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-11-16

§ 393
Dnr 2021-00982
Svar på Region Hallands remiss över Regional infrastrukturplan för
Halland 2022-2033
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2021-10-19 och översänder det som sitt
svar till Region Halland med följande tillägg i yttrandet under rubriken ” En attraktiv
kollektivtrafik för en hållbar utveckling”: Ett stråk där det finns stor potential att få
fler att välja kollektivtrafik framför bilen är med en attraktiv busslinje Onsala,
Vallda, Särö, Göteborg. När en sådan införs kan det finnas behov av
kollektivtrafikåtgärder på vissa ställen längs stråket.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Region Hallands
förslag till ny regional infrastrukturplan som omfattar perioden 2022–2033 vilket
innebär i stort en uppdatering av tidigare plan, då merparten av medlen i planen
redan är intecknade till pågående åtgärder. Den preliminära ramen för Regional
infrastrukturplan Halland är på 1 370 miljoner kronor inklusive de medel som inte
har förbrukats under åren 2018–2021. Den regionala infrastrukturplanen utgår ifrån
de tre hållbarhetsdimensionerna och ifrån regeringens direktiv och är uppbyggd
utifrån sex prioriteringar. Prioriteringarna är: Fler bostäder och
arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik med avsatta medel på 164
miljoner kronor vilket är 12 procent av planen. En attraktiv kollektivtrafik för en
hållbar regional utveckling med avsatta medel på 128 miljoner kronor vilket är 9
procent av planen. Cykel för ökad tillgänglighet och ett hållbart resande med avsatta
medel på 162 miljoner kronor vilket är 12 procent av planen. Ett robust
transportsystem för näringslivets transporter med avsatta medel på 172 miljoner
kronor vilket är 13 procent av planen. Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer med
avsatta medel på 714 miljoner kronor vilket är 52 procent av planen. Goda
förbindelser med Stockholm med avsatta medel på 30 miljoner kronor vilket är 2
procent av planen. Utveckling av infrastrukturen har en stor betydelse för fortsatt
tillväxt och regional utveckling. Investeringar, vilka hanteras både i den nationellaoch regionala infrastrukturplanen, behövs för att kunna utveckla Halland och hela
Sydvästsverige.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-19
Yttrande, 2021-10-19
Remissversionen av Regional infrastrukturplan Halland 2022–2033, 2021-09-21
Miljökonsekvensbeskrivning för Regional infrastrukturplan Halland 2022–2033,
2021-09-21

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2 (2)

2021-11-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar på följande stycke läggs till i yttrande under
rubriken ”En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar utveckling”: Ett stråk där det
finns stor potential att få fler att välja kollektivtrafik framför bilen är med en attraktiv
busslinje Onsala, Vallda, Särö, Göteborg. När en sådan införs kan det finnas behov
av kollektivtrafikåtgärder på vissa ställen längs stråket.
Fredrik Hansson (C) och Monica Neptun (L) yrkar bifall till ordförandens (M)
tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets respektive eget tilläggsyrkande. Ordföranden (M) prövar
förslagen var för sig och finner att arbetsutskottet bifaller samhällsbyggnadskontorets
förslag med ordförandens (M) yrkande.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-10-19
Diarienummer

KS 2021-00982

Svar på Region Hallands remiss av Regional infrastrukturplan för Halland 2022–2033
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2021-10-19, och översänder det som sitt svar till Region
Halland.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Region Hallands förslag till ny
regional infrastrukturplan som omfattar perioden 2022–2033 vilket innebär i stort en uppdatering av
tidigare plan, då merparten av medlen i planen redan är intecknade till pågående åtgärder. Den
preliminära ramen för Regional infrastrukturplan Halland är på 1 370 miljoner kronor inklusive de
medel som inte har förbrukats under åren 2018–2021.
Den regionala infrastrukturplanen utgår ifrån de tre hållbarhetsdimensionerna och ifrån regeringens
direktiv och är uppbyggd utifrån sex prioriteringar. Prioriteringarna är:
 Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik med avsatta medel på
164 miljoner kronor vilket är 12 procent av planen.
 En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar regional utveckling med avsatta medel på 128
miljoner kronor vilket är 9 procent av planen.
 Cykel för ökad tillgänglighet och ett hållbart resande med avsatta medel på 162 miljoner
kronor vilket är 12 procent av planen.
 Ett robust transportsystem för näringslivets transporter med avsatta medel på 172 miljoner
kronor vilket är 13 procent av planen.
 Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer med avsatta medel på 714 miljoner kronor vilket är 52
procent av planen.
 Goda förbindelser med Stockholm med avsatta medel på 30 miljoner kronor vilket är 2 procent
av planen.
Utveckling av infrastrukturen har en stor betydelse för fortsatt tillväxt och regional utveckling.
Investeringar, vilka hanteras både i den nationella- och regionala infrastrukturplanen, behövs för att
kunna utveckla Halland och hela Sydvästsverige.
Samhällsbyggnadskontoret
Agneta Nordström
0300-83 42 64
Specialist Infrastruktur

1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-19
Yttrande, 2021-10-19
Remissversionen av Regional infrastrukturplan Halland 2022–2033, 2021-09-21
Miljökonsekvensbeskrivning för Regional infrastrukturplan Halland 2022–2033, 2021-09-21

Beslutet skickas till
Region Halland

Beskrivning av ärendet
Kungsbacka kommun ser svårigheter i att kunna följa vår nya översiktsplan om inte de statliga
investeringarna går i takt med befolkningsutvecklingen på lång sikt. Arbetspendlingen över
regiongränsen är det näst största regionöverskridande pendlingsrelationen i Sverige.
Arbetsmarknadsregion som begrepp är central vid regional infrastrukturplanering. Det är tydligt
att kraften utgår från arbetsmarknadsregionerna. En stark motor stärker närområdet och närliggande
arbetsmarknadsregioner. Kungsbackas, Varbergs och Falkenbergs kommuner ingår alla i Göteborgs
arbetsmarknadsregion. Samverkan med Västra Götalandsregionen och Trafikverket är centralt för att
säkerställa fortsatt utveckling i stråket för kommunernas, regionernas och Sveriges tillväxt i detta
stråk.
Åtgärdsvalsstudie har genomförts av Trafikverket för stråket Varberg–Göteborg. Studien ska svara på
hur det framtida transportbehovet tas om hand på lång sikt. Efter att studien nu avslutats kan vi
konstatera att de åtgärder och lösningar som föreslås räcker fram till 2040 års transportbehov och
det är av största vikt att Regionen Halland arbetar för att få nödvändig infrastruktur med i den
Nationell infrastrukturplanen för att klara 2040 års transportbehov under planperioden 2022–2033. Det
är också viktigt att inom en snar framtid initiera fortsatt utredningar för behoven på längre sikt annars
klarar vi inte att utveckla en kapacitetsstark hållbar infrastruktur, då hämmas kommunernas och
regionens tillväxt.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör
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Yttrande över Region Hallands remiss: Regional infrastrukturplan Halland 2022–2033
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun är positiva till planen i helhet men vill skicka med följande synpunkter:
Planförslaget och dess fokus på hållbart resande och samhällsutveckling ligger helt i linje med vår nya
översiktsplan. Kungsbacka kommun vill understryka vikten av att hitta lösningar för att möta
transportbehovet efter år 2040, vilket pekats ut i Trafikverkets ÅVS för Varberg–Göteborg och för väg
158. Det är avgörande för en fortsatt hållbar tillväxt för Halland.
Kommunens inställning i detalj
Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik
I en växande region tar Kungsbackas översiktsplan, som antas i november 2021, hand om behovet fler
bostäder med fokus på Kungsbacka stad med våra två stationer samt stationsorterna Anneberg och
Åsa. Vi känner dock en stor oro över möjligheten att kunna följa vår nya översiktsplan om inte de
statliga investeringarna går i takt med befolkningsutvecklingen.
Åtgärdsvalsstudier har genomförts av Trafikverket för stråket Varberg–Göteborg där E6,
Västkustbanan och väg 158 ingått och svarar på hur det framtida transportbehovet ska tas om hand på
lång sikt. Vi kan nu konstatera att studierna föreslår lösningar fram till 2040 års transportbehov
och nu är det av största vikt att Regionen Halland dels arbetar för att få nödvändiga åtgärder
från Nationell infrastrukturplan genomförda för att klara 2040 års transportbehov,
dels omgående startar upp fortsatt utredning för transportbehoven på längre sikt. Klarar vi
inte att utveckla en hållbar kapacitetsstark infrastruktur hämmas kommunernas och regionens tillväxt.
En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar utveckling
Det finns fyra utpekade mycket starka kollektivtrafikstråk i Halland. Tre av dessa finns i Kungsbacka.
Att fokusera utvecklingen till stråk där det finns goda förutsättningar att få fler att resa hållbart bidrar
till målet med 30 procent marknadsandel till år 2030 ser vi som positivt.
Kungsbacka stad växer och kommer att växa i en snabb takt vilket också ställer krav på
kollektivtrafikens framkomlighet i staden. Ett gemensamt projekt med Hallandstrafiken har precis
startats för att utreda behovet för kollektivtrafiken i staden. Med en växande stad kommer också
behovet av en attraktivare stadsbussutbud. Dagens 30 minuterstrafik ger mer att önska i
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framtiden. Ökad framkomlighet och attraktivare utbud är något som vi tillsammans måste gå i takt med
för en hållbar och attraktiv stad.
Cykel för ökad tillgänglighet och ett hållbart resande
För att öka trafiksäkerheten och ge cykeln ökad tillgänglighet behövs en tydligare styrning från
regional plan för att utveckla för fler säkra cykelpassager längs de regionala statliga vägarna.
Ett robust transportsystem för näringslivets transporter
Gods och tjänsteföretag är i dag alltmer beroende av vägsystemet för sin verksamhet och under
pandemin har en ökning av transportbehovet märkts. Om denna konsumtionstakt håller i sig eller om
människor ändrar sitt köpmönster till en mer hållbar konsumtion får framtiden utvisa. Här behövs en
nationell strategi för hur vi löser godset på ett tillfredställande och hållbart sätt.
Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer
Människor vill bo attraktivt med närhet till allt vilket vi i Halland kan erbjuda. Med goda
förbindelser känns allt nära. För att vi ska kunna erbjuda detta även till framtida hallänningar måste vi
utveckla en fungerande infrastruktur i takt med befolkningsökningen.
Goda förbindelser med Stockholm
Med Västkustbanan som ryggrad för våra regionala transporter som kopplas samman med den
framtida Götalandsbanan ges goda förutsättningar för resor mellan Halland och Stockholm.
Miljökonsekvensbedömningen
Kungsbacka kan konstatera att miljökonsekvensanalysen likt tidigare bedömer förändringen jämfört
med tidigare plan och inte hela planen som helhet vilket kommunen finner vara olyckligt. Detta gör det
mycket svårt att styra om inriktning utifrån nationella och regionala mål.
Sveriges mål för transportpolitiken anger att funktionsmålet i huvudsak ska utvecklas inom ramen för
hänsynsmålet vilket innebär ett fokus på att minska utsläppen av växthusgaser. De nationella
målsättningarna beskriver en ambition som inte den regionala planen riktigt uppnår. Trivector
beskriver i sin analys i miljökonsekvensbeskrivningen de projekt som genererar negativa effekter av
växthusgaser både vid byggandet och som kommer att förstärkas i framtiden. Konsekvenserna av
denna analys borde gett tydligare avtryck i planen framför allt för att i högre grad kunna efterleva de
nationella målsättningarna. Det är speciellt viktigt utifrån de framtida behoven utifrån norra Hallands
starka befolkningsutveckling.
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Sammanfattning

En strategisk miljöbedömning ska genomföras om en plan antas medföra betydande miljöpåverkan. Den ska resultera i en miljökonsekvensbeskrivning av det
planförslag som tas fram och ska genomföras så att lagkraven enligt 6 kap Miljöbalken1 uppfylls. Detta är en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av Regional
infrastrukturplan Halland 2022-2033. MKB:n gäller för remissversionen av länsplanen.
Länsplanen för Halland (Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling i Halland) tas fram av Region Halland på uppdrag av regeringen utifrån de transportpolitiska målen, regionala mål och visioner, det nationella direktivet samt propositionen och inriktningsunderlaget. En avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram som innebär att Region Halland i samråd med länsstyrelsen, länets kommuner och andra myndigheter har identifierat vilka mål och miljöaspekter som är viktigast att behandla samt vilket geografiskt område och vilket eller vilka tidsperspektiv som miljöbedömningen ska behandla.
Det praktiska arbetet med bedömning av betydande miljöpåverkan går ut på att
bryta ner de utpekade målen i aspekter och bedömningskriterier. De olika
aspekterna/kriterierna delas i sin tur in i fyra fokusområden: Klimat, Hälsa,
Landskap samt Resurser tillgängliga för människan. Bedömning görs för respektive åtgärdskategori i länsplanen. I tabellen redovisas en samlad bedömning
av det nya planförslaget 2022-2033´s samlade påverkan på det fyra fokusområdena.
Fokusområde

Bedömning

Klimat

Positiv

Hälsa

Positiv

Resurser tillgängliga för människan

Ingen påverkan

Landskap

Negativ

Tillfredsställande
underlag
Negativ

OOO
OO

Underlag saknas

O
O

Den samlade bedömningen blir:





1

Klimat: Åtgärderna har såväl positiv som negativ påverkan och en sammanvägd bedömning är svår att göra. Vägåtgärderna går generellt i negativ riktning medan övriga åtgärder generellt går i positiv riktning.
Hälsa: Åtgärderna ger generellt sett en positiv påverkan.
Resurser: Åtgärderna har till stor del ingen påverkan men det är svårt att
göra en rättvisande bedömning då det i många fall saknas underlag.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs1998-808
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Landskap: Åtgärderna ger sammanvägt en negativ påverkan, främst på
grund av de större vägobjekten.

Betydande miljöpåverkan från olika åtgärdskategorier
Sammanfattning av betydande miljöpåverkan från olika åtgärdskategorier:








Järnvägsinvesteringar bidrar generellt sett i positiv riktning till flera av
fokusområdena. Dock leder en del av dessa åtgärder till en viss negativ
landskapspåverkan genom intrång och störning.
Större väginvesteringar leder i negativ riktning inom framför allt klimat
och landskap. Det beror på att dessa åtgärder bedöms stärka bilens konkurrenskraft och bidra till ökade vägtransporter. Väginvesteringarna leder
till påverkan på landskapsbild, samt bidrar till barriärer, intrång och störning.
Smärre åtgärder bidrar generellt till att öka tillgängligheten, trafiksäkerheten och konkurrenskraften för gång, cykel och kollektivtrafik och bidrar
positivt till hälsa.
Inom fokusområdet ”Resurser tillgängliga för människan” har många av
åtgärdsområdena varit svårbedömda.

Vid anläggning av ny infrastruktur fås alltid en påverkan på klimatet genom den
energi som går åt för själva byggandet och vid framställning av byggmaterial.
Detta gäller all anläggning av ny infrastruktur inklusive den av för järnvägar och
gång- och cykelvägar. Vid anläggning av nya vägar fås en stor klimatpåverkan
även i bruksskedet av anläggningen genom den ökade trafik som den nya vägen
ger. Detta innebär att den negativa effekten förstärks över tid. Nya järnvägar och
gång- och cykelvägar kan däremot i bruksskedet ge positiv inverkan på klimatet
om åtgärden innebär en överflyttning från vägtrafik till resande med gång-, cykel- eller kollektivtrafik. Det innebär att klimatpåverkan från byggandet efterhand vänds till en positiv klimateffekt som blir större i ett längre tidsperspektiv.

Riktningsbedömning avseende nationella mål
Nationella miljökvalitetsmål: Planförslaget går i varierande riktning avseende
de nationella miljökvalitetsmål som är relevanta för miljöbedömningen. Planen
bidrar i positiv riktning avseende frisk luft och bara naturlig försurning, både
positiv och negativ riktning avseende begränsad klimatpåverkan, ingen förändring avseende god bebyggd miljö och levande sjöar och vattendrag, och negativ
riktning avseende rikt växt- och djurliv.
Hållbarhetsaspekter Agenda 2030: Planförslaget går i positiv riktning för de
flesta hållbarhetsaspekterna inom Agenda 2030 som är relevanta för miljöbedömningen. Planen bidrar i både positiv riktning avseende aktiv mobilitet, buller,
luftkvalitet och trafiksäkerhet, i både positiv och negativ riktning avseende klimatpåverkan, och i negativ riktning avseende biologisk mångfald.
Etappmål trafiksäkerhet: Planförslaget går i positiv riktning avseende etappmålet inom trafiksäkerhet avseende antal omkomna och svårt skadade i trafiken.
Etappmål klimat: Planförslaget går i både positiv och negativ riktning avseende
etappmålet inom klimat.
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1. Inledning

1.1 Trafikslagsövergripande planer 2022-2033
Det finns en framtagen process som styr planeringen av infrastrukturen på nationell och regional nivå. Processen innebär att Trafikverket och länsplaneupprättarna (Regionerna samt Gotlands kommun) vart fjärde år får i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell transportplan respektive regionala transportinfrastrukturplaner. Transportinfrastrukturplanerna sträcker sig över tolv år men ersätts av en ny reviderad plan varje mandatperiod, vart fjärde år. De nya planer
som nu tas fram kommer att gälla för perioden 2022-2033.
Den nationella transportplanen omfattar investeringar i det statliga stamväg- och
järnvägsnätet samt drift och underhållsåtgärder på statliga vägar och järnvägar.
En länsplan omfattar investeringar i det statliga regionala vägnätet med riksvägar
och länsvägar, samt statlig medfinansiering till kommunala och enskilda vägar.
Upprättandet av länsplaner regleras i förordning (1997:263) om länsplaner för
regional transportinfrastruktur.
Länsplanen för Halland (Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling i Halland) tas fram av Region Halland på uppdrag av regeringen utifrån de transportpolitiska målen, regionala mål och visioner, det nationella direktivet samt propositionen och inriktningsunderlaget. Ramen för Hallands regionala infrastrukturplan är på 1 370 miljoner. Länsplanen för Halland i sin helhet sammanfattas i
bilaga 1.
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1.2 Strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
En strategisk miljöbedömning ska genomföras om en plan antas medföra betydande miljöpåverkan. Den ska resultera i en miljökonsekvensbeskrivning av det
planförslag som tas fram och ska genomföras så att lagkraven enligt 6 kap Miljöbalken2 uppfylls. En länstransportplan innebär alltid en betydande miljöpåverkan enligt förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar.3
Strategisk miljöbedömning av länstransportplaner omfattar en process med:

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla:

Avgränsningssamråd. Avgränsning av MKB
skickas till berörda remissinstanser. Formellt samrådsmöte med berörd Länsstyrelse.




Miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram som biläggs det planförslag som går ut på remiss.



Beaktande av remissvar. Hänsyn ska tas till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter innan planen antas.
Planrevidering. Om länsplanen uppdateras inför
redovisning till regeringen eller slutlig fastställelse
ska också MKBn uppdateras.
Särskild sammanfattning. När det slutliga planförslaget antas ska en särskild sammanfattning tas
fram som beskriver;
1. hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet,
2. hur hänsyn har tagits till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter,
3. skälen för att planen eller programmet har antagits i stället för de alternativ som övervägts, och
4. vilka åtgärder som planeras för att övervaka
och följa upp den betydande miljöpåverkan som
genomförandet av planen eller programmet medför. Lag (2017:955).










En sammanfattning av planens innehåll.
En identifiering, beskrivning och bedömning
av rimliga alternativ.
Nollalternativ (miljöns sannolika utveckling
om planen eller programmet inte genomförs).
Nulägesbeskrivning (miljöförhållandena i de
områden som kan antas komma att påverkas
betydligt och befintliga miljöproblem som är
relevanta för planen eller programmet.
Identifiering, beskrivning och bedömning av
de betydande miljöeffekter som genomförandet av planen kan antas medföra.
Beskrivning av åtgärder som planeras för att
förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa
betydande negativa miljöeffekter.
En sammanfattning av de överväganden som
har gjorts bakom val av alternativ.
En redogörelse för de åtgärder som planeras
för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet
av planen medför.
En sammanfattning av punkterna ovan.

Själva andemeningen i de lagkrav som finns är att den strategiska bedömningen
ska påverka innehållet i planen. Bedömningar av betydande miljöpåverkan bör
göras tidigt i processen, när det finns alternativa inriktningar till planförslag
framtagna. Detta för att bedömningarna ska kunna vara en del av beslutsunderlaget och vägas mot andra mål.

2

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs1998-808
3 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1998905om_sfs-1998-905
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1.3 Tidplan
Samtliga län ska redovisa sin länsplan för regeringen senast 30/4 2022. Trafikverket ansvarar för att ta fram ett förslag till nationell plan, som redovisas till
regeringen (och därtill remitteras) 30/11 2021. Regeringen tar därefter beslut om
definitiva ramar för både länsplaner och nationell plan.
Den strategiska miljöbedömningen löper parallellt och integrerat med framtagandet av en ny plan. I samband med remitteringen av länsplanen kommer miljökonsekvensbeskrivningen att vara på samråd.
Länsplaneupprättarna ska redovisa sina planer till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 april 2022.
Följande tidplan gäller för Region Hallands hantering av länsplanen:





21/9 2021: Beslut att skicka ut remissutgåvan, Tillväxtutskottet/Regionstyrelsens arbetsutskott
24/9 - 26/11 2021: Remisstid för regional infrastrukturplan inkl. miljökonsekvensbeskrivning
Våren 2022: Beslut i Regionstyrelsen
Försommar 2022: Regionfullmäktige fastställer regional infrastrukturplan
Halland.
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2. Mål och bedömningsmetod

2.1 Den strategiska miljöbedömningens allmänna inriktning
Både den nationella transportplanen och den regionala infrastrukturplanen omfattar transportsystemets infrastruktur. Det innebär att det primärt inte är en plan
som styr hur det ska trafikeras och med vilken frekvens. Planen påverkar trafikeringen endast i begränsad omfattning. Trafikverkets prognoser för trafikutvecklingen bygger på historiska data samt beslutad politik. Region Hallands ambitioner för kollektivtrafikens utveckling har fastställts av regionfullmäktige i trafikförsörjningsprogrammet.
Miljöbedömningen av planen ska vara övergripande och inte innehålla sådana
bedömningar som bättre avgörs i kommande skede av planeringen - när projekten
konkretiseras. Fokus i miljöbedömningen av den regionala infrastrukturplanen
bör i stället ligga på frågeställningar som är relevanta att belysa i ett tidigt skede
och som kanske inte kan lösas lika ändamålsenligt senare i det enskilda projektet.
Planen delas upp i olika åtgärdsområden och det är helheten som ska bedömas.
Planens samlade miljöeffekter kan inte summeras ihop av delarna.
Den regionala infrastrukturplanen syftar å ena sidan till att peka ut prioriteringar
på strategisk nivå, vilket gör det svårt att bedöma detaljerade effekter av olika
åtgärder. Bedömningarna kommer då att handla om att tillvarata positiva miljöeffekter samt att identifiera risker för negativ miljöpåverkan och försöka styra
om dessa i en mer hållbar riktning i ett så tidigt skede som möjligt. Å andra sidan
pekar planen ut prioriterade projekt/objekt, vilket ibland gör att tydliga miljöeffekter i viss mån kan identifieras. Att beskriva miljöpåverkan på varje objekt
utifrån målbilden är svårt och görs bäst i samband med projektspecifika miljökonsekvensbeskrivningar.

2.2 Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen
En avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram som innebär
att Region Halland i samråd med länsstyrelsen, länets kommuner och andra myndigheter har identifierat vilka mål och miljöaspekter som är viktigast att behandla
samt vilket geografiskt område och vilket eller vilka tidsperspektiv som miljöbedömningen ska behandla. Syftet med avgränsningen är att koncentrera arbetet
med miljöbedömningen på de frågor som är mest relevanta för den regionala infrastrukturplanen samt de miljöaspekter som har störst betydelse. Samrådsunderlaget sammanfattas i sin helhet i bilaga 2.
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2.3 Styrande nationella och regionala mål
Den regionala transportinfrastrukturplaneringen ska uppfylla en rad olika mål
och visioner. Här beskrivs de som har specifikt bäring på miljö. De mål som
beskrivs nedan är de som pekats ut som mest betydelsefulla att bedöma måluppfyllelse för i avgränsningen.

Nationella mål
Transportpolitiska mål
Det transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för invånare och näringslivet i hela landet. Ett funktionsmål för tillgänglighet och ett hänsynsmål för säkerhet, miljö och
hälsa ska bidra till att uppfylla det övergripande målet.
Hänsynsmålet för säkerhet, miljö och hälsa innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt samt bidra till att det de nationella miljökvalitetsmålen uppnås
och till ökad hälsa.

Miljökvalitetsmål
Miljöpolitikens inriktningsmål, det så kallade generationsmålet, är att lämna över
ett samhälle till nästa generation, där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta,
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet beskriver inriktningen på den samhällsomställning som behöver ske
inom en generation för att vi ska nå miljökvalitetsmålen, till skillnad från miljökvalitetsmålen som beskriver de miljötillstånd som krävs för en hållbar utveckling. Utöver generationsmålet finns de 16 nationella miljökvalitetsmålen med preciseringar samt etappmål.

Etappmål klimat
Växthusgasutsläppen från inrikes transporter – utom inrikes luftfart som ingår i
EU:s utsläppshandelssystem – ska minska med minst 70 procent senast 2030
jämfört med 2010. Ska klimatmålet nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för hänsynsmålet.

Etappmål trafiksäkerhet
Antalet omkomna till följd av trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfarten respektive luftfarten ska halveras till år 2030. Antalet omkomna inom bantrafiken ska
halveras till år 2030. Antalet allvarligt skadade inom respektive trafikslag ska till
år 2030 minska med minst 25 procent.

Mål i Agenda 2030
Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle där infrastrukturen har en viktig roll. De 17 globala målen berör alla de tre hållbarhetsdimensionerna: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Målen är integrerade och
odelbara, framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.
Hållbara transporter utgör inte ett eget mål i agendan. Transportsystemet är dock
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essentiellt för att uppnå de flesta, om inte alla av de globala målen. Region Halland har i avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen pekat ut sex mål som
den regionala infrastrukturplanen särskilt bidrar till, se Figur 2-1.
Trafikverket har inom ramen för ”Tillgänglighet i ett hållbart samhälle – Målbild
2030” omsatt Agenda 2030-målen i ett transportplaneringssamhang och lyft fram
10 prioriterade hållbarhetsarbetsaspekter, både ekologiska och sociala, se Figur
2-14. Det är dessa hållbarhetsaspekter som är integrerade i bedömningsgrunderna. Utifrån den avgränsning som gjorts av vilka Agenda 2030-mål som är
särskilt relevanta har det också i denna miljökonsekvensbeskrivning gjorts en
avgränsning av de hållbarhetsaspekter som ingår i den strategiska miljöbedömningen, se Tabell 2-1, där hållbarhetsaspekter med speciellt fokus på social och
ekonomisk hållbarhet har avgränsats bort.

Figur 2-1 Agenda 2030-mål som pekats ut som särskilt relevanta för den regionala transportinfrastrukturplaneringen i Halland omsatt i hållbarhetsaspekter i transportsystemet. Hållbarhetsaspekter med speciellt fokus på social och ekonomisk hållbarhet ingår inte i denna miljökonsekvensvensbeskrivning.

4

Trafikverket, oktober 2019. Tillgänglighet i ett hållbart samhälle – Målbild 2030.
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2.4 Bedömningsgrunder
Som utgångspunkt för bedömning av betydande miljöpåverkan samlas samtliga
relevanta mål i en målhierarki, se Tabell 2-1. Det praktiska arbetet med bedömningen går ut på att bryta ner de olika målen i bedömningskriterier. Dessa kriterier är ett verktyg för att definiera hur effekter och konsekvenser kopplat till de
mål som finns sammanställda i avsnitt 2.2 kan bedömas och beskrivas. På så sätt
skapas en länk mellan den praktiska bedömningen av effekterna av en viss åtgärd
eller åtgärdskategori och de övergripande målen.
De olika aspekterna/kriterierna delas in i fyra fokusområden: Klimat, Hälsa,
Landskap samt Resurser tillgängliga för människan (baserat på Trafikverkets
indelning/sortering av miljöaspekter i Miljöbalken5). I nedanstående tabell redovisas hur respektive fokusområde kopplar till mål och bedömningskriterier.

5

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/arbetssatt-och-metoder-for-miljo-ivag--och-jarnvagsprojekt/miljobedomning-och-miljobeskrivning/
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Tabell 2-1 Sammanfattning av bedömningsgrunder
FOKUSOMRÅDE

Fokusområde

MÅL

Transportpolitiska mål och preciseringar

Tillgänglighet Målbild 2030
Agenda 2030

Funktionsmålet tillgänglighet: Förutsättningarna för
att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras

Aktiv mobilitet
Klimatpåverkan

BEDÖMNINGASPEKTER/KRITERIER

Miljökvalitetsmål

Övriga nationella mål

Aspekter

Robust planering

Klimat

Trafikens klimatpåverkan
Klimatpåverkan

Begränsad klimatpåverkan

Etappmål klimat till 2030
Infrastrukturens klimatpåverkan

Bedömningskriterier

Andel gång- & cykelresor
Andel kollektivtrafikresor
Efterfrågan på biltransporter
Energianvändning per fordonskilometer inom resp. trafikslag
Påverkan på energianvändning vid byggande, drift och underhåll
Antal personer exponerade för bullernivåer högre än riktvärden

Buller

Buller

Antal exponerade för höga bullernivåer
Betydelse för förekomst av områden med hög ljudmiljökvalitet

God bebygd miljö

Fysisk aktivitet i transportsystemet

Aktiv mobilitet

Aktivt resande

Hälsa
Frisk luft/ Bara naturlig försurning
Luftkvalitet

Luft
Frisk luft

Tillgänglighet för barn, personer med funktinsnedsättningar och äldre till utbud och aktiviteter
Tillgängligheten med kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och aktiviteter
Transportsystemets totala emissioner av kväveoxider (NOx) och partiklar
(PM10)
Halter av emissioner av kväveoxider (NOx) och partiklar (PM10) i tätorter
med åtgärdsprogram för MKN
Antalet personer exponerade för halter över MKN

Resurser
tillgängliga för
människan

Hänsynsmålet miljö: Transportsektorn bidrar till att
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås
genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är
oberoende av fossila bränslen.

Etappmål trafiksäkerhet
till 2030

Trafiksäkerhet
Levande sjöar och vattendrag
Giftfri miljö

God bebyggd miljö

Landskap
Biologisk mångfald

Rikt- växt och djurliv

Trafiksäkerhet

Dödade och allvarligt skadade motortrafikanter (inklusvie MC, men ej mopedister)

Trafiksäkerhet

Dödade och allvarligt skadade GCM-trafikanter

Vatten - Ekologiska värden

Kvalitet på vatten och vattenförhållandena ur ekologisk synpunkt

Förorenade område

Betydelse för förorenade områden

Skyddsvärda områden

Betydelse för skyddsvärda områden

Skyddsvärda områden

Betydelse för bakgrundshalt metaller

Skyddsvärda områden

Betydelse för bakgrundshalt sulfidjordar

Skyddsvärda områden

Betydelse för skyddsvärda områden under driftskede

Landskap - form och skala

Betydelse för upprätthållande och utveckling av landskapets utmärkande karaktär och kvaliteter – avseende delaspekterna skala, struktur eller visuell karaktär

Biologisk mångfald, växtliv
samt djurliv
Biologisk mångfald, växtliv
samt djurliv
Biologisk mångfald, växtliv
samt djurliv
Biologisk mångfald, växtliv
samt djurliv

Biologisk mångfald, växtliv
samt djurliv

Betydelse för mortalitet (risk för djur att dö i trafik)
Betydelse för barriärer
Betydelse för störning
Betydelse för intrång i livsmiljöer

Betydelse för att värna den naturliga, inhemska biologiska mångfalden
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2.5 Analysmetoder
Samlade effektbedömningar
Samlade effektbedömningar tas fram av Trafikverket för samtliga namngivna
objekt i Nationell transportplan och i länsplanerna. De samlade effektbedömningarna innehåller en samhällsekonomisk analys (nettonuvärdeskvot samt effekter som inte kan värderas momentärt) liksom påverkan på trafiksäkerhet och
emissioner, en fördelningsanalys, samt en analys av måluppfyllelse gentemot de
transportpolitiska målen. I de fall en Samlad effektbedömning har funnits har
denna legat till grund för bedömningen av ett specifikt namngivet objekt.
I den samhällsekonomiska analysen redovisas emissioner av CO2-ekvivalenter,
partiklar, NOx samt en samhällsekonomisk värdering av emissionerna.6 Detta
har dock inte sammanställts för planen som helhet, eftersom endast cirka häften
av planens samlade utrymme binds upp genom namngivna objekt. Samhällsekonomiska bedömningar från Trafikverket saknas avseende åtgärder inom åtgärdsområden, det vill säga ej namngivna objekt. Erfarenheter visar att åtgärder inom
dessa kategorier har en positiv påverkan på klimat och luft och därför är det missvisande att sammanställa enbart de namngivna objektens effekter.

Kvalitativa analysmetoder
Med undantag för namngivna objekt där en samlad effektbedömning funnits tillgänglig har en egen översiktlig expertbedömning avseende varje åtgärdskategoris betydande miljöpåverkan genomförts.

6

Den samhällsekonomiska analysen baseras på trafikutvecklingstal enligt Trafikverkets basprognoser.
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3. Nulägesbeskrivning

I detta kapitel görs en kortfattad beskrivning av nuläget avseende de fokusområden som är relevanta för planen.

3.1 Klimat
Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.
Om även sjöfart och flyg räknas med är andelen ca 40 procent. Av inrikes transporter står vägtrafiken för drygt 90 procent av utsläppen7. Utsläppen av växthusgaser från transporter minskade med 2,2 procent 2019 jämfört med föregående
år trots en ökande trafik. Minskningarna kommer från att allt större andel
biobränslen och mer effektiva fordon8. Transportsektorns andel av de totala klimatutsläppen har dock ökat under de senaste decennierna samtidigt som många
andra sektorer har gjort en snabbare omställning.
Utsläppen av koldioxid i Halland domineras av transportsektorn, p.g.a. dess stora
beroende av fossil energi. Transportsektorn stod för 73 procent av koldioxidutsläppen i Halland, och cirka 45 procent av de totala utsläppen av klimatgaser
(räknat som koldioxidekvivalenter) år 2016. Personbilar stod för 65 procent av
transportsektorns koldioxidutsläpp. Lastbilar och bussar stod tillsammans för 33
procent. Utrikes flyg och utrikes sjöfart ingår inte i redovisningen. Både bilinnehavet och antalet körda mil med bil per person i Halland är något högre än för
landet som helhet år 2017. Den genomsnittliga hallänningen kör cirka 10 procent
längre med bil än genomsnittssvensken.9
En reduktion enligt klimatmålen innebär därmed en stor utmaning för länet. För
att nå klimatmålet om nettonollutsläpp av klimatgaser 2045 krävs omfattande
åtgärder, såsom att fossila bränslen fasas ut, att transportsystemet blir effektivare
och att styrmedel för klimatsmart konsumtion införs.10
Påverkan på klimatet är global. Detta innebär både att utsläppen från länets transporter ger en klimatpåverkan även utanför planens geografiska avgränsning och
att länet påverkas av klimatpåverkande utsläpp som sker utanför länet. Utsläpp
idag påverkar också klimatet under lång tid framåt.

7

Transportsektorns utsläpp - Trafikverket hittas på: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---fordig-i-branschen/energi-och-klimat/Transportsektorns-utslapp/
8 Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/
9 Energiläget i Halland 2016/2017 – en målstyrd energi- och klimatuppföljning, 2018
10 Hallands län - Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (rus.se)
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3.2 Hälsa
Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa positivt på många sätt och minskar risken för
många sjukdomar och förtida död. Ökad fysisk aktivitet är också bra för människors generella välmående, såväl fysiskt som psykiskt. Tillgängligheten till bra
cykel- och gång infrastruktur är viktig för att öka andelen aktiva resor. Kollektivtrafik anses också generellt öka andelen aktiva resor då de ofta kombineras
med en gång- eller cykelresa.

Buller
Runt två miljoner människor i Sverige utsätts vid sina bostäder för ljudnivåer
som överskrider de riktvärden som riksdagen fastställt. Buller, främst från väg
och järnväg, är den miljöstörning som berör flest människor och som enligt
forskning har stark påverkan på vår hälsa. Även vid bullernivåer under riktvärdet
55 dBA ekvivalentnivå anser sig omkring 10 procent som mycket störda av vägtrafikbuller i sin boendemiljö. Andelen stiger kraftigt vid högre nivåer. Bullernivån påverkas bland annat av trafikmängd, hastighet, andel tunga fordon och vägbeläggning.

Luft
I transportsektorn är det framför allt vägtrafiken som genererar utsläpp av hälsooch miljöfarliga ämnen. Nivåerna av utsläpp som genereras från avgasrören har
dock minskat kraftigt under de senaste decennierna genom renare bränslen och
motorer med effektivare reningsutrustning.
Partiklar är den typ av luftförorening som är mest studerad och som bedöms medföra störst hälsoproblem bland människor i svenska tätorter. De allra minsta partiklarna, så kallade ultrafina partiklar, PM2.5, bildas vid förbränning av flytande
eller fasta bränslen. Mekaniska processer såsom vägslitage bildar grövre partiklar, PM1011.
Luftkvalitén i Halland har förbättrats sedan 1990-talet men luftföroreningar orsakar fortfarande stora skador. En ny studie visar att hallänningar exponeras för
betydligt högre halter av partiklar än landets befolkning i sin helhet. Halterna
ligger runt eller något över miljökvalitetsmålet för PM10 i de större orterna och
överskrids avseende PM2.5 i ett flertal områden, speciellt längs kusten. Detta kan
kopplas till läget utmed västkusten, där påverkan av långväga transporterade partiklar är som störst.12

Trafiksäkerhet
Antalet omkomna och skadade i trafiken har sjunkit de senaste decennierna. I
Halland har antalet dödade varit ungefär konstant det senaste decenniet, medan
antalet svårt och lindrigt skadade har minskat. Olyckor med personbil dominerar
bland både dödade och skadade i trafiken.13

11

PM10 är vikten av alla partiklar som är mindre än 10 mikrometer som finns i en kvadratmeter luft. PM2,5 är
vikten av alla partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer. PM2,5 ingår därför även i PM10.
12 Hallands län - Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (rus.se)
13 Transportstyrelsen, statistik för Halland 2010-2019.
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3.3 Resurser tillgängliga för människan
Infrastrukturen innebär intrång i naturresurser i form av grundvattentillgångar,
skogs- och odlingslandskap, samt användning av jordmassor. Delar av Halland
har också jordbruksmark med hög bördighet. Att göra om jordbruksmark till bebyggelse eller infrastruktur är i princip en irreversibel process, vilket innebär att
det inte går att få tillbaka marken till produktiv jordbruksmark. Barriärer innebär
intrång i traditionella odlingslandskap. Skyddsvärda områden som kan påverkas
av infrastrukturen och dess transporter är bland annat prioriterad och utpekad
grönstruktur, Natura 2000-områden, speciellt skyddsvärda områden för biologisk
mångfald, samt riksintressen för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv och kustzonen.

3.4 Landskap och natur
Barriäreffekter för djur, växter och människor
Både infrastrukturanläggningar och trafiken i sig påverkar möjligheten för djur,
människor och växtliv att röra sig obehindrat i landskapet. För många djurarter
utgör infrastrukturen en barriär som kan försvåra det genetiska utbytet inom eller
mellan djurpopulationer, tillgången till födosöks- och reproduktionsområden
samt skydd och dödlighet. Infrastrukturens storlek, trafikering och förekomst av
viltstängsel påverkar barriäreffekten och förklarar delvis frånvaron av många
vilda djurarter i mer tätbefolkade områden och högtrafikerade områden.

Växtliv
Infrastrukturens påverkan på växtlivet består av habitatförlust och fragmentering.
Växtlivet påverkas också direkt av trafikrelaterade luftföroreningar såsom kväveoxider och ozon som kan påverka känsliga växter så att bladen skadas och
produktionsförmågan minskar. Vidare påverkas marktillståndet av kväveoxidernas försurande effekt. Samtidigt som träden förses med extra kvävetillskott urlakas vissa metaller, så kallad markförsurning, vilket anses kunna påverka trädens
rotsystem negativt. Halkbekämpning genom saltning har negativa effekter på vegetation längs vägnätet vilket kan leda till missfärgning i vägens närhet av talloch granbarr med lokalt nedsatt virkesproduktion som följd.

Biologisk mångfald
Infrastrukturen påverkar den biologiska mångfalden både storskaligt och småskaligt. Infrastrukturen påverkar landskapets livsmiljöer, sambanden mellan
dessa samt de ekologiska processer som skapar livsmiljöerna snarare än på enskilda arters behov. Möjligheten att göra relevanta avgränsningar avseende biologisk mångfald är direkt kopplad till kunskapen om landskapet – det vill säga
det planeringsunderlag som finns framtaget, hur detta är utformat samt kompetensen att tolka hur landskapet kan påverkas av planerade åtgärder.
I lika hög grad som att bevara utsatta arter gäller det att förebygga att inte ännu
fler arter kommer upp på listan över hotade arter som kräver särskilda åtgärdsprogram. Det kräver en sammanhängande struktur av land- och vattenbaserade
biotoper med tillräckliga arealer och tillräckliga spridningskorridorer. Förändringar i landskapet leder inte bara till att fler arter blir hotade utan den biologiska
mångfalden påverkas också av att nya arter invandrar till landskapet.
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4. Bedömning av betydande miljöpåverkan

I detta kapitel redovisas bedömd positiv respektive negativ miljöpåverkan för
respektive åtgärdskategori i det nya planförslaget. Investeringssumman i planförslaget 2022-2033 uppgår till 1 370 miljoner kronor fördelade på ett antal åtgärdsområden och åtgärdskategorier, se Tabell 4-1.
Tabell 4-1 Investeringssumma per åtgärdskategori i planförslag 2022-2033.
Åtgärdsområde

Investering (Mkr)

Större järnvägsinvesteringar

64

Halmstad uppställningsbangård

17

Ombyggnad Halmstad C etapp 3
Samfinansiering mindre järnvägsåtgärder

47
102

Markarydsbanan, ca 38% av kostnaden för mötesspår

47

Viskadalsbanan

25

Ej fördelade medel

30

Större investeringar i regionala vägstråk

567

Väg 153 stigningsfält

103

Utbyggnad av väg 940 invid Onsala samhälle

464

Mindre investeringar i det regionala transportsystemet

498

Kollektivtrafikåtgärder statligt vägnät
Cykel- och smärreåtgärder statligt vägnät, varav

72
360

Cykelåtgärder

162

Smärreåtgärder

198

Väg 153 och väg 154 trimningsåtgärder
Statlig medfinansiering till kommunalt vägnät

66
109

Trafiksäkerhets- & Miljöåtgärder kommunalt vägnät

52

Kollektivtrafikåtgärder kommunalt vägnät

57

Driftbidrag till regional flygplats

30

Summa utfall

1 370

Bedömning görs för respektive åtgärdskategori. För de objekt som är namngivna
görs en separat bedömning för respektive objekt, medan bedömningen av smärre
åtgärder görs för respektive åtgärdsområde som helhet. Denna avgränsning görs
eftersom åtgärdsområdena (potterna) anger en inriktning för den kommande
planperioden, medan valet av smärre åtgärder bestäms under planperioden och
följer Trafikverkets verksamhetsplanering.

Visualisering
En visualisering av hur de olika åtgärdsinriktningarna påverkar de relevanta målen görs samlat i en matris. Matrisen visualiserar dels hur målen konkretiseras i
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bedömningskriterier, dels hur respektive åtgärd i länsplanen bidrar antingen i positiv eller negativ riktning (i förhållande till kriterierna) i relation till satsade medel. Omfattningen av miljöpåverkan graderas i följande nivåer;
Positiv påverkan
Ingen påverkan
Negativ påverkan
Underlag saknas

I Tabell 4-2 och framöver i detta kapitel redovisas bedömd positiv respektive
negativ miljöpåverkan för respektive åtgärdskategori i planen, uppdelat på de
fyra fokusområdena Klimat, Hälsa, Landskap samt Resurser tillgängliga för
människan. Endast positiv eller negativ påverkan redovisas separat. I de fall påverkan är neutral eller svårbedömd tas detta upp. En samlad bedömning för hela
planen finns i kapitel 5.
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Tabell 4-2 Betydande miljöpåverkan för alla åtgärdskategorier i relation till investering.
Större jvg- Samfinansiering
Åtgärdskategori investering- av mindre jvgar
investeringar

Energianvändning/fordonskm
Energi byggande, drift och underhåll

Hälsa

Personer - bullernivåer > riktvärde
Personer - höga bullernivåer
Områden med hög ljudmiljökvalitet
Fysisk aktivitet i transportsystemet
Tillgänglighet för alla
Tillgängligheten med GCK
Totala emissioner av NOx och PM10
Nox/PM10 i tätorter med åtgärdspr.
Personer - halter över MKN
Dödade och allvarligt skadade MT
Dödade och allvarligt skadade GCM
Vatten och vattenförhållandena
Förorenade områden

Resurser tillgängliga Skyddsvärda områden
för människan
Bakgrundshalt metaller
Bakgrundshalt sulfidjordar
Skyddsvärda områden - driftskede
Landskapets karaktär och kvaliteter
Mortalitet - djur
Barriärer

Landskap
Störning
Intrång i livsmiljöer
Biologiska mångfalden

Väg 153 stigningsfält

Utbyggnad av väg 940 Onsala

Mindre investeringar i det regionala transportsystemet

Koll-åtgärder

Cykelåtgärder

Smärreåtgärder

Statlig
medfinansiering till
kommunalt vägnät

TrafikVäg 153 &
säkerhet154 trimning & miljöåtgärder

Kollåtgärder

Driftbidrag

Driftbidrag Hstd flygplats

Efterfrågan på biltransporter

Ej förd. medel

Klimat

Viskadalsbanan

Andel kollektivtrafikresor

Markarydsbanan

Andel gång- & cykelresor

Ombyggnad Hstd C

Bedömningskriterier
Prioriteringar

Uppställning Hstd C

FOKUSOMRÅDE

Större investeringar i regionala vägstråk
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4.1 Större järnvägsinvesteringar
Åtgärdskategorin ”Större järnvägsinvesteringar” innefattar följande åtgärder:



Halmstad uppställningsbangård – ökad kapacitet för trafikering med
Öresundståg, Pågatåg och Krösatåg.
Ombyggnad Halmstad C – ökad kapacitet genom att flytta isär spår, bygga
plattformar mm.

Åtgärdskategorin bedöms ha en övervägande positiv eller neutral miljöpåverkan,
samtidigt som flera av fokusområdena är svårbedömda, se Tabell 4-3.
Tabell 4-3 Miljöbedömning för åtgärdskategorin ”Större järnvägsinvesteringar” i relation till investering.
Större jvgÅtgärdskategori investeringar

Andel gång- & cykelresor
Andel kollektivtrafikresor

Klimat

Efterfrågan på biltransporter
Energianvändning/fordonskm
Energi byggande, drift och underhåll

Hälsa

Personer - bullernivåer > riktvärde
Personer - höga bullernivåer
Områden med hög ljudmiljökvalitet
Fysisk aktivitet i transportsystemet
Tillgänglighet för alla
Tillgängligheten med GCK
Totala emissioner av NOx och PM10
Nox/PM10 i tätorter med åtgärdspr.
Personer - halter över MKN
Dödade och allvarligt skadade MT
Dödade och allvarligt skadade GCM
Vatten och vattenförhållandena
Förorenade områden

Resurser tillgängliga Skyddsvärda områden
för människan
Bakgrundshalt metaller
Bakgrundshalt sulfidjordar
Skyddsvärda områden - driftskede
Landskapets karaktär och kvaliteter
Mortalitet - djur
Barriärer

Landskap
Störning
Intrång i livsmiljöer
Biologiska mångfalden

Ombyggnad Hstd C

Bedömningskriterier / Prioriteringar

Uppställning Hstd C

FOKUSOMRÅDE
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Klimat
+

-

Åtgärderna inom detta område leder generellt Åtgärderna ger ökad energianvändning i byggssett i positiv riktning avseende klimat.
kedet och vid drift och underhåll.
Åtgärderna bedöms bidra till en ökad andel kollektivtrafikresande och en minskad efterfrågan
på bilresor.

Hälsa
+

-

Åtgärderna bedöms generellt leda i positiv riktning avseende hälsa.
Framför allt bedöms åtgärderna leda till ökad fysisk aktivitet och ökad tillgänglighet för alla genom att tillgängligheten ökar med kollektivtrafik.
Åtgärderna ger en positiv påverkan på luft, samt
på trafiksäkerhet, framför allt för GCM-trafikanter.

Påverkan på buller och luft har delvis varit svårbedömt för dessa åtgärder.

Resurser tillgängliga för människan
Åtgärdernas påverkan inom detta område har generellt varit svårbedömd.

Landskap
Åtgärderna tar ingen ny mark i anspråk och skapar inga nya barriärer. Påverkan
på landskap bedöms därför vara neutral.
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4.2 Samfinansiering av mindre järnvägsåtgärder
Åtgärdskategorin ”Samfinansiering av mindre järnvägsåtgärder” innefattar följande åtgärder:




Markarydsbanan - Mötesspår för att möjliggöra persontåg.
Viskadalabanan - Förbättra plattformar och resenärsservice
Ej fördelade medel till smärre åtgärder för persontrafik på järnväg

Åtgärdskategorin bedöms ha en övervägande positiv eller neutral miljöpåverkan,
se Tabell 4-4.
Tabell 4-4 Miljöbedömning för åtgärdskategorin ”Samfinansiering av mindre järnvägsåtgärder” i relation till investering.
Åtgärdskategori

Andel kollektivtrafikresor

Klimat

Efterfrågan på biltransporter
Energianvändning/fordonskm
Energi byggande, drift och underhåll

Hälsa

Personer - bullernivåer > riktvärde
Personer - höga bullernivåer
Områden med hög ljudmiljökvalitet
Fysisk aktivitet i transportsystemet
Tillgänglighet för alla
Tillgängligheten med GCK
Totala emissioner av NOx och PM10
Nox/PM10 i tätorter med åtgärdspr.
Personer - halter över MKN
Dödade och allvarligt skadade MT
Dödade och allvarligt skadade GCM
Vatten och vattenförhållandena
Förorenade områden

Resurser tillgängliga Skyddsvärda områden
för människan
Bakgrundshalt metaller
Bakgrundshalt sulfidjordar
Skyddsvärda områden - driftskede
Landskapets karaktär och kvaliteter
Mortalitet - djur
Barriärer

Landskap
Störning
Intrång i livsmiljöer
Biologiska mångfalden

Ej förd. medel

Andel gång- & cykelresor

Viskadalsbanan

Bedömningskriterier / Prioriteringar

Markarydsbanan

FOKUSOMRÅDE

Samfinansiering
av mindre jvginvesteringar
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Klimat
+

-

Åtgärderna inom detta område leder generellt Åtgärderna ger ökad energianvändning i byggssett i positiv riktning avseende klimat.
kedet och vid drift och underhåll.
Åtgärderna bedöms bidra till en ökad andel kollektivtrafikresande och en minskad efterfrågan
på bilresor.

Hälsa
+

-

Åtgärderna bedöms generellt leda i positiv riktning avseende hälsa.
Den åtgärd som bedöms ge den mest positiva
påverkan är Markarydsbanan som bidrar i positiv riktning avseende buller, fysisk aktivitet, tillgänglighet med kollektivtrafik, luft och trafiksäkerhet.
Övriga åtgärder bidra i första hand till fysisk aktivitet, tillgänglighet med gång cykel och kollektivtrafik samt minskade utsläpp till luft medan
påverkan på övriga områden svårbedömd

Påverkan från åtgärden ”Ej fördelade medel” har generellt varit svårbedömd, eller leder i neutral riktning.

Resurser tillgängliga för människan
Åtgärdernas påverkan på detta område har generellt varit svårbedömd, eller leder
i neutral riktning.

Landskap
+

Utbyggnad av Markarydsbanan bedöms ge en
negativ påverkan på mortalitet för djur, störning,
intrång och biologisk mångfald.

Åtgärdernas påverkan på detta område har generellt varit svårbedömd, eller leder
i neutral riktning.
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4.3 Större investeringar i regionala vägstråk
Åtgärdskategorin ” Större investeringar i regionala vägstråk” innefattar följande
åtgärder:



Stigningsfält på väg 153 (ingår i paketet ”Näringslivets transporter på väg
153 och väg 154).
Utbyggnad av väg 940, vilket innebär en cirka 7 kilometer ny väg utanför
Onsala samhälle, från Rösan till Forsbäck.

Åtgärdskategorin bedöms ha en varierande miljöpåverkan, med en relativt jämn
fördelning mellan positiv, negativ och neutral påverkan för olika fokusområden,
se Tabell 4-5.
Tabell 4-5 Miljöbedömning för åtgärdskategorin ”Större investeringar i regionala stråk” i relation till investering.
Större investeringar i regionala vägstråk

Åtgärdskategori

FOKUSOMRÅDE
Bedömningskriterier / Prioriteringar

Andel gång- & cykelresor
Andel kollektivtrafikresor

Klimat

Efterfrågan på biltransporter
Energianvändning/fordonskm
Energi byggande, drift och underhåll

Hälsa

Personer - bullernivåer > riktvärde
Personer - höga bullernivåer
Områden med hög ljudmiljökvalitet
Fysisk aktivitet i transportsystemet
Tillgänglighet för alla
Tillgängligheten med GCK
Totala emissioner av NOx och PM10
Nox/PM10 i tätorter med åtgärdspr.
Personer - halter över MKN
Dödade och allvarligt skadade MT
Dödade och allvarligt skadade GCM
Vatten och vattenförhållandena
Förorenade områden

Resurser tillgängliga Skyddsvärda områden
för människan
Bakgrundshalt metaller
Bakgrundshalt sulfidjordar
Skyddsvärda områden - driftskede
Landskapets karaktär och kvaliteter
Mortalitet - djur
Barriärer

Landskap
Störning
Intrång i livsmiljöer
Biologiska mångfalden

Väg 153 stigningsfält

Utbyggnad av väg 940 Onsala
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Klimat
+

-

Utbyggnad av väg 940 leder i positiv riktning av- Åtgärderna bedöms stärka bilens konkurrensseende andel gång och cykelresor på grund av kraft gentemot kollektivtrafiken och bidra till
biltrafiken flyttas ut från tätorten.
ökade vägtransporter.
Utbyggnad av väg 940 bedöms leda till ökade
utsläpp per fordonskilometer med bil på grund
av högre hastighet.
Åtgärderna ger ökad energianvändning i byggskedet och vid drift och underhåll.

Hälsa
+

-

Åtgärderna inom detta område bedöms ge Utbyggnad av väg 940 inkräktar på områden
minskade bullernivåer beroende på att de om- med hög ljudmiljökvalitet, samt bedöms bidra
fattar bullerskyddsåtgärder (väg 153) eller inne- negativt avseende utsläpp till luft.
bär att väg dras utanför tätort (väg 940).
Utbyggnad av väg 940 bedöms bidra i positiv
riktning avseende fysisk aktivitet och ökad tillgänglighet för alla genom att biltrafik flyttas ut
från tätorten.
Åtgärderna inom området bedöms bidra till ökad
trafiksäkerhet.

Resurser tillgängliga för människan
+

Stigningsfält på väg 153 bedöms bidra negativt
till störning eftersom ett Natura 2000-område
berörs av breddning.

Åtgärdernas påverkan på detta område har generellt varit svårbedömd.

Landskap
+

Utbyggnad av väg 940 bedöms generellt bidra
avseende landskap.
Stigningsfält på väg 153 bedöms bidra negativt
till visuell landskapspåverkan och ökade barriärer genom breddning.
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4.4 Mindre investeringar i det regionala transportsystemet
Åtgärdskategorin ” Mindre investeringar i det regionala transportsystemet” innefattar följande åtgärder:





Kollektivtrafikåtgärder – ökad framkomlighet, tillgänglighetsanpassning
och hållplatsåtgärder.
Cykelvägsåtgärder
Smärreåtgärder – trafiksäkerhetsåtgärder på statligt vägnät genom tätort,
korsningsåtgärder, passager, hastighetssäkring.
Trimningsåtgärder väg 153 och 154 – korsningsåtgärder, hållplatser, passager för oskyddade trafikanter (ingår i paketet ”Näringslivets transporter
på väg 153 och väg 154).

Åtgärdskategorin bedöms ha en övervägande positiv eller neutral miljöpåverkan,
samtidigt som flera av fokusområdena är svårbedömda, se Tabell 4-6.
Tabell 4-6 Miljöbedömning för åtgärdskategorin ”Mindre investeringar i det regionala transportsystemet” i relation till investering.
Mindre investeringar i det regionala transportsystemet

Åtgärdskategori

FOKUSOMRÅDE
Bedömningskriterier / Prioriteringar

Andel gång- & cykelresor
Andel kollektivtrafikresor

Klimat

Efterfrågan på biltransporter
Energianvändning/fordonskm
Energi byggande, drift och underhåll

Hälsa

Personer - bullernivåer > riktvärde
Personer - höga bullernivåer
Områden med hög ljudmiljökvalitet
Fysisk aktivitet i transportsystemet
Tillgänglighet för alla
Tillgängligheten med GCK
Totala emissioner av NOx och PM10
Nox/PM10 i tätorter med åtgärdspr.
Personer - halter över MKN
Dödade och allvarligt skadade MT
Dödade och allvarligt skadade GCM
Vatten och vattenförhållandena
Förorenade områden

Resurser tillgängliga Skyddsvärda områden
för människan
Bakgrundshalt metaller
Bakgrundshalt sulfidjordar
Skyddsvärda områden - driftskede
Landskapets karaktär och kvaliteter
Mortalitet - djur
Barriärer

Landskap
Störning
Intrång i livsmiljöer
Biologiska mångfalden

Koll-åtgärder

Cykelåtgärder

Smärreåtgärder

Väg 153 &
154 trimning
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Klimat
+

-

Åtgärderna inom detta område bedöms ge en Åtgärderna ger ökad energianvändning i byggspositiv påverkan på andelen cykelresor. De be- kedet och vid drift och underhåll.
döms också minska efterfrågan på vägtransporter.
Kollektivtrafikåtgärder på statligt vägnät och
trimningsåtgärder på väg 154 bedöms bidra positivt till andelen kollektivtrafikresor.
Smärreåtgärder bedöma bidra positivt till energianvändning de bidrar till jämnare och mer
energisnål körning.

Hälsa
+

-

Åtgärderna bidrar i positiv riktning avseende fysisk aktivitet och tillgänglighet för alla.
Åtgärderna leder i positiv riktning vad gäller luftkvalitet och trafiksäkerhet.

Cykel- och kollektivtrafikåtgärders påverkan på luft och trafiksäkerhet är svårbedömda, och alla åtgärdernas påverkan på buller är svårbedömda.

Resurser tillgängliga för människan
+

Åtgärder på väg 154 bedöms bidra i negativ riktning vad gäller vatten och påverkan på skyddsvärda områden.

Åtgärdernas påverkan på detta område har generellt varit svårbedömd.

Landskap
+

Cykelvägsåtgärder som innebär breddning eller
nybyggnad bidrar i negativ riktning vad gäller
barriärer.
Åtgärder på väg 154 bedöms bidra i negativ riktning vad gäller visuell landskapspåverkan.

Åtgärdernas påverkan på detta område har generellt varit svårbedömd, eller leder i neutral riktning.
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4.5 Statlig medfinansiering till kommunalt vägnät
Åtgärdskategorin ” Mindre investeringar i det regionala transportsystemet” innefattar följande åtgärder:



Kollektivtrafikåtgärder - ökad framkomlighet, tillgänglighetsanpassning
och hållplatsåtgärder.
Trafiksäkerhets- och miljöåtgärder – trafiksäkerhetsåtgärder, passager,
hastighetssäkring, bullerskydd mm.

Åtgärdskategorin bedöms ha en övervägande positiv eller neutral miljöpåverkan,
samtidigt som flera av fokusområdena är svårbedömda, se Tabell 4-7.
Tabell 4-7 Miljöbedömning för åtgärdskategorin ”Statlig medfinansiering till kommunalt vägnät” i relation till investering.
Statlig
Åtgärdskategori medfinansiering till
kommunalt vägnät
FOKUSOMRÅDE
Trafik-

Bedömningskriterier / Prioriteringar säkerhet& miljöåtgärder

Andel gång- & cykelresor
Andel kollektivtrafikresor

Klimat

Efterfrågan på biltransporter
Energianvändning/fordonskm
Energi byggande, drift och underhåll

Hälsa

Personer - bullernivåer > riktvärde
Personer - höga bullernivåer
Områden med hög ljudmiljökvalitet
Fysisk aktivitet i transportsystemet
Tillgänglighet för alla
Tillgängligheten med GCK
Totala emissioner av NOx och PM10
Nox/PM10 i tätorter med åtgärdspr.
Personer - halter över MKN
Dödade och allvarligt skadade MT
Dödade och allvarligt skadade GCM
Vatten och vattenförhållandena
Förorenade områden

Resurser tillgängliga Skyddsvärda områden
för människan
Bakgrundshalt metaller
Bakgrundshalt sulfidjordar
Skyddsvärda områden - driftskede
Landskapets karaktär och kvaliteter
Mortalitet - djur
Barriärer

Landskap
Störning
Intrång i livsmiljöer
Biologiska mångfalden

Kollåtgärder
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Klimat
+

-

Åtgärderna inom detta område bedöms gene- Åtgärderna ger ökad energianvändning i byggsrellt bidra positivt vad gäller klimat.
kedet och vid drift och underhåll.

Hälsa
+

-

Åtgärderna bidrar i positiv riktning vad gäller påverkan på fysisk aktivitet och tillgänglighet för
alla.
Åtgärderna leder generellt i positiv riktning vad
gäller luftkvalitet och trafiksäkerhet.
Åtgärderna bedöms ha en positiv påverkan på
bullernivåer.

Resurser tillgängliga för människan
Åtgärdernas påverkan på detta område har generellt varit svårbedömd.
Landskap
Åtgärdernas påverkan på detta område har generellt varit svårbedömd.
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4.6 Driftbidrag till regional flygplats
Åtgärdskategorin ”Driftbidrag till regional flygplats” innefattar följande åtgärder:


Driftbidrag till Halmstad flygplats (Halmstad CityAirport)

Åtgärdskategorin bedöms ha en övervägande neutral miljöpåverkan, se Tabell
4-8.
Tabell 4-8 Miljöbedömning för åtgärdskategorin ”Driftbidrag till regional flygplats” i relation till investering.
Åtgärdskategori

Bedömningskriterier / Prioriteringar

Andel gång- & cykelresor
Andel kollektivtrafikresor

Klimat

Efterfrågan på biltransporter
Energianvändning/fordonskm
Energi byggande, drift och underhåll

Hälsa

Personer - bullernivåer > riktvärde
Personer - höga bullernivåer
Områden med hög ljudmiljökvalitet
Fysisk aktivitet i transportsystemet
Tillgänglighet för alla
Tillgängligheten med GCK
Totala emissioner av NOx och PM10
Nox/PM10 i tätorter med åtgärdspr.
Personer - halter över MKN
Dödade och allvarligt skadade MT
Dödade och allvarligt skadade GCM
Vatten och vattenförhållandena
Förorenade områden

Resurser tillgängliga Skyddsvärda områden
för människan
Bakgrundshalt metaller
Bakgrundshalt sulfidjordar
Skyddsvärda områden - driftskede
Landskapets karaktär och kvaliteter
Mortalitet - djur
Barriärer

Landskap
Störning
Intrång i livsmiljöer
Biologiska mångfalden

Driftbidrag Hstd flygplats

FOKUSOMRÅDE
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Klimat
+

Åtgärden bidrar i negativ riktning avseende klimat eftersom den syftar till att upprätthålla flygtrafiken med hög klimatpåverkan.

Hälsa
+

Åtgärden bidrar i negativ riktning avseende bullernivåer och utsläpp till luft.

Resurser tillgängliga för människan
Åtgärden leder i neutral riktning.

Landskap
Åtgärden leder i neutral riktning.
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5. Samlad med bedömning av planförslag

I detta kapitel följer en samlad bedömning av planförslaget utifrån olika aspekter:







I kapitel 5.1 redovisas en samlad bedömning av det nya planförslaget beaktat respektive åtgärds investeringskostnad.
I kapitel 5.2 redovisas skillnaden mellan det nya planförslaget 2022-2033
och föregående planperiod 2018-2029, det vill säga en redovisning av hur
fördelningen mellan olika åtgärdsområden ser ut och vad detta innebär i
form av riktningsförändring för betydande miljöpåverkan.
I kapitel 5.3 görs en beskrivning av åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan.
I kapitel 5.4 görs en bedömning av i vilken riktning som planen går i förhållande till styrande mål (se kap 2.2).
I kapitel 5.5 görs slutligen en beskrivning av hur betydande miljöpåverkan
påverkas av tidsperspektiv för bedömningen.

5.1 Samlad bedömning av nytt planförslag
I Tabell 5-1 redovisas en samlad bedömning av i länsplanens, det vill säga det
nya planförslaget 2022-2033, samlade påverkan på det fyra fokusområdena. Den
samlade bedömningen blir:






Klimat: Åtgärderna har såväl positiv som negativ påverkan och en sammanvägd bedömning är svår att göra. Vägåtgärderna går generellt i negativ riktning medan övriga åtgärder generellt går i positiv riktning.
Hälsa: Åtgärderna ger generellt sett en positiv påverkan.
Resurser: Åtgärderna har till stor del ingen påverkan men det är svårt att
göra en rättvisande bedömning då det i många fall saknas underlag.
Landskap: Åtgärderna ger sammanvägt en negativ påverkan, främst på
grund av de större vägobjekten.

Tabell 5-1 Samlad bedömning av alla åtgärderna i planförslag 2022-2033 beaktat respektive åtgärds
investeringskostnad, följt av nivån på underlaget vid bedömningen.
Fokusområde

Bedömning

Klimat

Positiv

Hälsa

Positiv

Resurser tillgängliga för människan

Ingen påverkan

Landskap

Negativ

Tillfredsställande
underlag

Negativ

OOO
OO

Underlag saknas O
O
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5.2 Skillnaderna i den nya planen jämfört med den gamla
Den totala investeringen i planförslaget för den nya planperioden (2022-2033) är
något större än gällande planperiod (2018–2029), se Figur 5-1. De stora skillnaderna mellan de två planperioderna är:





I det nya planförslaget satsas en mindre summa på större järnvägsinvesteringar. Detta beror på att länsplanens andel av den stora satsningen på
dubbelspår förbi Varberg är avbetald.
En större summa satsas på större väginvesteringar, vilket beror på kostnadsfördyringar och behov av trafiksäkerhetsåtgärder.
En större summa i den nya planperioden satsas också på smärre åtgärder
på det statliga vägnätet, främst cykelvägar.

Figur 5-1 Investering (miljoner kronor) i nuvarande plan (2018-2019) och planförslaget (2022-2033) uppdelat på olika åtgärdsinriktningar.

Klimat
En större summa i det nya planförslaget satsas på åtgärder som går i en negativ
riktning vad gäller klimat. Detta beror till stor del på att de namngivna regionala vägobjekten, som har en negativ klimatpåverkan framför allt vad gäller påverkan på mängden fordonstrafik, har drabbats av kostnadsökningar.

Hälsa
Det nya planförslaget går i en neutral riktning vad gäller hälsa. En skillnad jämfört med tidigare plan är att en större summa satsas på väg 940 som påverkar
områden med hög ljudmiljökvalitet och ökar utsläppen till luft. I gengäld satsas
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en större summa på åtgärder som går i en positiv riktning vad gäller fysisk aktivitet och tillgänglighet för alla inklusive gång, cykel och kollektivtrafik.

Resurser tillgängliga för människan
Det nya planförslaget går i en svagt negativ riktning framför allt eftersom en
mindre summa satsas på större järnvägsinvesteringar. De större järnvägsinvesteringarna har en positiv påverkan framför allt eftersom dubbelspår genom Varberg
omfattade sanering av förorenad mark i den tidigare planen, en effekt som nu
försvinner.

Landskap
Det nya planförslaget går i en svagt negativ riktning eftersom en större summa
satsas på utbyggnad av väg 940, som generellt bedöms bidra negativt avseende
landskap, genom visuell landskapspåverkan, barriärer, intrång och störning.

5.3 Beskrivning av åtgärder som planeras för att förebygga,
hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan
Miljöåtgärder längs det statliga vägnätet ingår i den Nationella planen och kan
leda till förmildrande eller positiv påverkan på miljön genom vattenskydd, bullerskydd, passager för djurliv och det rörliga friluftslivet mm.
Det enskilda objekt som ger den största negativa miljöpåverkan är väg 940. Det
har framför allt en negativ påverkan på klimat och landskap. I objektet ingår en
rad kompensatoriska åtgärder. Bland annat har Trafikverket tagit fram skyddsåtgärder för flera olika arter, bland annat groddjur och fåglar14. Utformning av
vägen har anpassats för att minimera påverkan på landskapet. Kompensatoriska
åtgärder ingår bland annat också inom potterna trafiksäkerhet och miljö där bullerskyddsåtgärder ingår.
Förutom det stora objektet väg 940 går majoriteten av övriga medel i planen till
åtgärder som förebygger eller hindrar en betydande miljöpåverkan avseende fokusområdena klimat och hälsa.

14

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Halland/vi-bygger-och-forbattrar/vag-940-onsalavagen-om-och-nybyggnad/nyhetsarkiv-vag-940-onsalavagen/2019/byggstarten-av-nya-onsalavagen-skjuts-fram-ett-ar/
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5.4 Bedömning av måluppfyllelse
I Tabell 5-2 till Tabell 5-5 redovisas i vilken riktning som länsplanen (planförslag
2022-2033) går i relation till de nationella miljökvalitetsmålen, till målen i
Agenda 2030, etappmålet om inom trafiksäkerhet avseende antal omkomna i trafiken och etappmålet inom klimat. Notera att bedömningen endast gäller de mål
som har avgränsats, se kapitel 2. För Agenda 2030-målen görs en bedömning i
förhållande till de hållbarhetsaspekter som målen har omsatts i.

Nationella miljökvalitetsmål
Planförslaget går i varierande riktning avseende de nationella miljökvalitetsmål
som är relevanta för miljöbedömningen. Planen bidrar i positiv riktning avseende
frisk luft och bara naturlig försurning, både positiv och negativ riktning avseende
begränsad klimatpåverkan, ingen förändring avseende god bebyggd miljö och
levande sjöar och vattendrag, och negativ riktning avseende rikt växt- och djurliv, se Tabell 5-2.
Tabell 5-2. Bedömning av i vilken riktning som länsplanen (planförslag 2022-2033) går mot avseende
de nationella miljökvalitetsmål som är relevanta för miljöbedömningen.
Mål

Bedömning

Kommentar

Begränsad
klimatpåverkan

Både positiv och negativ påverkan från olika åtgärder. Större investeringar i regionala vägstråk påverkar generellt i negativ riktning
med övriga åtgärder generellt leder i positiv riktning.

God bebyggd
miljö

Neutral påverkan från många åtgärder och i många fall ett ej tillfredställande underlag för bedömning.

Frisk luft

En stor satsning på järnvägsinvesteringar och smärre åtgärder bidrar sammanvägt till minskade utsläpp från vägtransporter, dels
genom överflyttning, dels genom lägre hastigheter.

Bara naturlig
försurning

En stor satsning på järnvägsinvesteringar och smärre åtgärder bidrar sammanvägt till minskade utsläpp från vägtransporter, dels
genom överflyttning, dels genom lägre hastigheter.

Levande sjöar
och vattendrag

Neutral påverkan från många åtgärder och i många fall ett ej tillfredställande underlag för bedömning.

Rikt växt- och
djurliv

Sammanvägd negativ påverkan på grund av ökade intrång, störning och barriärer från såväl väg- som järnvägsåtgärder.
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Hållbarhetsaspekter i Agenda 2030
Planförslaget går i positiv riktning för de flesta hållbarhetsaspekterna som är relevanta för miljöbedömningen. Planen bidrar i både positiv riktning avseende
aktiv mobilitet, buller, luftkvalitet och trafiksäkerhet, i både positiv och negativ
riktning avseende klimatpåverkan, och i negativ riktning avseende biologisk
mångfald, se Tabell 5-3.
Tabell 5-3. Bedömning av i vilken riktning som länsplanen (planförslag 2022-2033) går mot de hållbarhetsaspekter (Agenda 2030) som är relevanta för miljöbedömningen.
Mål

Bedömning

Kommentar

Aktiv mobilitet

Merparten av åtgärderna bidrar till att öka andelen gång- och cykelresor samt att öka tillgängligheten med gång och cykel till utbud
och aktiviteter. Detta bedöms gälla även vägobjekten som omfattar satsningar som skapar en mer trafiksäker trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

Klimatpåverkan

Både positiv och negativ påverkan från olika åtgärder. Större investeringar i regionala vägstråk påverkar generellt i negativ riktning
medan övriga åtgärder generellt leder i positiv riktning.

Buller

Åtgärderna i planen leder i en svagt positiv riktning. Framför allt är
det de större vägobjekten som bidrar positivt då de omfattar bullerskydd och bidrar till att väg dras utanför tätbebyggt område.

Luftkvalitet

En stor satsning på järnvägsinvesteringar och smärre åtgärder bidrar sammanvägt till minskade utsläpp från vägtransporter, dels
genom överflyttning, dels genom lägre hastigheter.

Trafiksäkerhet

Åtgärderna i planen bidrar i positiv riktning vad gäller dödade och
allvarligt skadade, vilket gäller samtliga åtgärdsområden. Detta
beror på att ökad trafiksäkerhet, får såväl motoriserad trafik som
GCM-trafikanter, är en integrerad del av de flesta åtgärdsområden.

Biologisk
mångfald

Sammanvägd negativ påverkan på grund av ökade intrång, störning och barriärer från såväl väg- som järnvägsåtgärder.

Etappmål trafiksäkerhet
Planförslaget går i positiv riktning avseende etappmålet inom trafiksäkerhet avseende antal omkomna och svårt skadade i trafiken, se Tabell 5-4.
Tabell 5-4. Bedömning av i vilken riktning som länsplanen (planförslag 2022-2033) går mot avseende
etappmålet inom trafiksäkerhet.
Mål
Antalet omkomna till följd av trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfarten respektive luftfarten ska
halveras till år 2030. Antalet
omkomna inom bantrafiken ska
halveras till år 2030. Antalet allvarligt skadade inom respektive
trafikslag ska till år 2030 minska
med minst 25 procent.

Bedömning

Kommentar
Planförslaget bedöms bidra i en positiv riktning vad
gäller dödade och allvarligt skadade. Trafiksäkerhet
är idag en integrerad del av infrastrukturplaneringen. Smärre åtgärder i potter för trafiksäkerhet
och gång- och cykelåtgärder har som huvudsyfte att
bidra till ökad trafiksäkerhet, i första hand för oskyddade trafikanter. Även de större vägobjekten ger trafiksäkerhetsvinster. Ombyggnaden av väg 940 innebär exempelvis mötesseparering, med mycket goda
trafiksäkerhetseffekter.
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Etappmål klimat
Planförslaget går i både positiv och negativ riktning avseende etappmålet inom
klimat, se Tabell 5-5.
Tabell 5-5. Bedömning av i vilken riktning som länsplanen (planförslag 2022-2033) går mot avseende
etappmålet inom klimat.
Mål
Växthusgasutsläppen från inrikes
transporter – utom
inrikes luftfart som
ingår i EU:s utsläppshandelssystem – ska minska
med minst 70 procent senast 2030
jämfört med 2010.

Bedömning

Kommentar
Bedömningen av åtgärderna i planförslaget är att de ger såväl
positiv som negativ påverkan. Större investeringar i regionala
vägstråk påverkar generellt i negativ riktning medan övriga åtgärder generellt leder i positiv riktning. Att göra en sammanvägd bedömning är dock svårt.
I relation till gällande plan (2018-2029) går planförslaget i negativ riktning. Det innebär inte primärt att utsläppen från de åtgärder som ingår ökar utan på grund av att de namngivna regionala vägobjekten, som har en negativ klimatpåverkan framför allt vad gäller påverkan på mängden fordonstrafik, har
drabbats av kostnadsökningar. Kostnadsfördyringarna tränger
därför undan möjligheten att investera i andra åtgärder, med
en potentiellt mer positiv klimateffekt.

5.5 Tidsperspektiv 2030 och 2050
Planen omfattar investeringar till och med 2033. Eftersom miljöeffekter av investeringar och åtgärder kan sträcka sig längre än till år 2033, ska miljöbedömningen behandla effekter så långt det är relevant och rimligt även efter år 2033.
Som tidigare nämnts innebär bedömningen av betydande miljöpåverkan att en
åtgärd går i positiv eller negativ riktning i förhållande till de uppsatta kriterierna.
Med denna metod som utgångspunkt är det således inte möjligt att göra en bedömning av den absoluta effekten, till exempel i form av utsläpp eller på dödade/svårt skadade och hur denna effekt skiljer sig beroende på tidsperspektiv.
Prognosperioden i samband med samhällsekonomiska kalkyler är vanligtvis 15
år för mindre åtgärder och 40 eller 60 år för större åtgärder. Detta innebär att det
är under denna tidsperiod som effekter kan tillgodoräknas. Effekten av en åtgärd
sträcker sig alltså ganska långt fram i tiden och för stora åtgärder betydligt längre
än till 2050.
Vid anläggning av ny infrastruktur fås alltid en påverkan på klimatet genom den
energi som går åt för själva byggandet och vid framställning av byggmaterial.
Detta gäller all anläggning av ny infrastruktur inklusive den av för järnvägar och
gång- och cykelvägar. Vid anläggning av nya vägar fås en stor klimatpåverkan
även i bruksskedet av anläggningen genom den ökade trafik som den nya vägen
ger. Detta innebär att den negativa effekten förstärks över tid. Nya järnvägar och
gång- och cykelvägar kan däremot i bruksskedet ge positiv inverkan på klimatet
om åtgärden innebär en överflyttning från vägtrafik till resande med gång-, cykel- eller kollektivtrafik. Det innebär att klimatpåverkan från byggandet efterhand vänds till en positiv klimateffekt som blir större i ett längre tidsperspektiv.
Hur stor del av planens satsningar som planeras att vara genomförda till år 2030
och därmed kan börja ge effekt efter själva byggfasen framgår av Tabell 5-6.
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Tabell 5-6. Andelen av förslag till plan som planeras att vara genomförda 2030 och 2050 inom respektive åtgärdsområde.
Åtgärdsområde

Investering (Mkr)
genomförd till 2030

Investering (Mkr)
genomförd till 2050

Större järnvägsinvesteringar
Halmstad uppställningsbangård

100%

Ombyggnad Halmstad C

100%

Samfinansiering av mindre järnvägsåtgärder
Markarydsbanan ca 38% av kostnaden mötesspår

100%

Viskadalsbanan

100%

Ej fördelade medel

100%

Större investeringar i regionala vägstråk
Väg 153 stigningsfält

100%

Utbyggnad av väg 940 invid Onsala samhälle

100%

Mindre investeringar i det regionala transportsystemet
Kollektivtrafikåtgärder

67%

Cykel- och smärreåtgärder

67%

Väg 153 och väg 154 trimningsåtgärder

75%

Statlig medfinansiering till kommunalt vägnät
Trafiksäkerhets- och miljöåtgärder

69%

Kollektivtrafikåtgärder

72%

Driftbidrag till regional flygplats

67%

100%
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Utifrån denna tabell och resonemangen ovan kan följande slutsatser dras:






Järnvägsinvesteringarna kommer att vara genomförda år 2030. Eftersom
dessa ger en negativ effekt i samband med byggande men överlag positiv
effekt på framför allt klimat och hälsa under bruksskedet kommer dess
effekt att vara mer positiv i ett 2050-perspektiv.
Större investeringar i regionala vägstråk kommer att vara genomföra
2030. Eftersom dessa ger negativ effekt både i samband med byggande
och i bruksskedet på klimat och landskap kommer sannolikt den negativa
effekten att förstärkas i ett 2050-perspektiv. En osäkerhetsfaktor i bedömningen är att i en framtid där en högre andel av fordonsflottan drivs med
förnybara drivmedel, kommer klimatpåverkan från byggande och drift av
anläggningen av infrastruktur att stå för en större del av transportsystemets klimatpåverkan.
Mindre åtgärder inom åtgärdsområden genomförs kontinuerligt under
planperioden och deras effekter skrivs ofta av under ett kortare tidsperspektiv. Åtgärderna har över lag positiv effekt framför allt på klimat och
hälsa och effekten tenderar att förstärkas över tiden. Dessa åtgärder kan
således säga ha mer positiv effekt i ett 2050-perspektiv.
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Bilaga 1 – Sammanfattning av Regional transportinfrastrukturplan
Hallands geografiska läge, mitt i ett starkt växande Sydvästsverige, ställer krav på att infrastrukturen kan hantera det ökade transportbehovet som en växande befolkning innebär. Med en väl fungerande infrastruktur skapas goda kommunikationsmöjligheter och hög tillgänglighet. Infrastrukturen
skapar förutsättningar för näringslivets utveckling, ett ökat bostadsbyggande och bidrar till kunskapsutbyte och matchning av kompetens. Att utvecklingen av det växande Halland planeras i takt med investeringar i infrastrukturen som gynnar ett hållbart resande är av stor vikt. Västkustbanan och det
övriga transportsystemet i länet bidrar stort till Hallands positiva utveckling.
Region Halland har ett regionalt utvecklingsansvar och ska upprätta förslag till en regional infrastrukturplan. Detta planförslag omfattar perioden 2022 – 2033 och innebär i stort en uppdatering av tidigare plan, då merparten av medlen i planen redan är intecknade till pågående åtgärder. Den preliminära ramen för Regional infrastrukturplan Halland är på 1 370 miljoner kronor inklusive de medel
som ej förbrukats under åren 2018 - 2021. I infrastruktursammanhang är detta begränsade medel
och prioriteringar blir därför viktiga. Investeringar i infrastrukturen behövs för att fortsatt kunna utveckla Halland och hela Sydvästsverige. Dessa behov hanteras både i den nationella- och regionala infrastrukturplanen.
Den regionala infrastrukturplanen utgår ifrån de tre hållbarhetsdimensionerna och i det arbetet är infrastrukturen ett medel för att minska resornas miljöpåverkan, skapa god tillgänglighet och utveckla
hela Halland. Planförslaget har ett tydligt fokus på samhällsutveckling och nyttor. I Hallands strategi
för hållbar tillväxt finns mål och strategiska val som planen ska bidra till. Behoven av åtgärder i transportsystemet återfinns i den regionala systemanalysen för transportsystemet. Planen utgår även
ifrån regeringens direktiv och är uppbyggd utifrån sex prioriteringar.
Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik
Hallands tillväxt bygger på att fler ska kunna resa till och från arbetet och högre studier utan alltför
stor miljöpåverkan. För näringslivet är det viktigt att det finns goda möjligheter till utbyte med andra
företag och att transportera gods. Genom att utveckla tågtrafiken så att kapaciteten och restiderna
förbättras kommer arbetsmarknaderna att utvidgas och Halland kan i större utsträckning bidra till
Göteborgs och Skånes bostadsmarknader. Samfinansiering av ombyggnad av Halmstad C inklusive en
ny uppställningsbangård samt mindre järnvägsåtgärder ingår i denna prioritering.
En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar regional utveckling
Kollektivtrafikens konkurrenskraft och attraktivitet behöver stärkas för att främja en mer hållbar regional utveckling. Genom att fler väljer kollektivtrafiken kan klimatpåverkan minska och resmöjligheterna öka. Utvecklingen av kollektivtrafiken ska fokuseras till kollektivtrafikstråken där det finns förutsättningar för att kollektivtrafiken långsiktigt kan utgöra ett attraktivt alternativ till bilen. Om- och nybyggnationer av kollektivtrafikens bytespunkter, parkeringar för cykel och bil vid större bytespunkter
och framkomlighetsåtgärder ingår i denna prioritering.
Cykel för ökad tillgänglighet och ett hållbart resande
För att främja ett mer hållbart resande och minska klimatpåverkan behöver det ges bättre förutsättningar att cykla i Halland. Genom att se till att fler ska vilja och kunna cykla i Halland så förbättras tillgängligheten för de som inte har en bil att tillgå, det blir ett mer inkluderande samhälle. Utvecklingen
av cykelinfrastrukturen bidrar även till att skapa attraktivitet i såväl stads- som landsbygdsmiljöer och
att minska trängsel. Utbyggnad av nya cykelvägsförbindelser utifrån utpekade fokusområden och åtgärder i Regional cykelplan, ingår i denna prioritering.
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Ett robust transportsystem för näringslivets transporter
Näringslivet ställer allt högre krav på robustheten i transportsystemet. Ett robust transportsystem är
en avgörande faktor för näringslivets konkurrenskraft, eftersom det underlättar transportplaneringen
och innebär en ökad flexibilitet för densamma. Ett konkurrenskraftigt näringsliv med god tillväxt har
också en positiv verkan för sysselsättningen. Åtgärder för att främja näringslivets transporter på väg
153 och 154 ingår i denna prioritering.
Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer
Hög attraktivitet är ett av de tre målen i Hallands strategi för hållbar tillväxt. Både stad och land är
viktiga för den regionala utvecklingen. Ett fokus på att skapa mer attraktiva miljöer och förbättrad
tillgänglighet i städer och på landsbygden kan i sin tur även påverka inflyttningen positivt, vilket
skapar behov av fler bostäder och en större marknad för tjänster och företagande. Hallands framtida
utmaning inom detta område är att fortsatt erbjuda attraktiva, hållbara och inkluderande boendeoch livsmiljöer i såväl städer som på landsbygd. Framkomlighetsåtgärder, tätortsåtgärder, trafiksäkerhets- och miljöåtgärder samt utbyggnad av väg 940 invid Onsala samhälle ingår i denna prioritering.
Goda förbindelser med Stockholm
Det är av stor vikt att arbeta för fortsatt goda och snabba förbindelser med Stockholm, utifrån de huvudstads- och huvudkontorsfunktioner som finns i Stockholmsregionen. Goda förbindelser med
Stockholm förbättrar förutsättningar för människor och företag att bo och verka i Halland och stärker
Hallands attraktivitet. Ett driftbidrag till den regionala flygplatsen i Halmstad ingår i denna prioritering.
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Samrådsredogörelse – avgränsning av
miljöbedömning och MKB - Region plan för
transportinfrastrukturen i Halland 2022-2033
Bakgrund
Region Halland tar fram och beslutar om regional plan för transportinfrastrukturen.
I Miljöbalken, kap. 6, §1, finns bestämmelser om identifiering, beskrivning och
bedömning av miljöeffekter vid planering av och beslut om planer och program
(strategiska miljöbedömningar) och verksamheter och åtgärder (specifika
miljöbedömningar). Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i
planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.
I Miljöbalken kap. 6, §3, anges att en ”myndighet eller kommun som upprättar eller
ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning ska göra en
strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen, programmet eller
ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Enhetschefen för
Regional samhällsplanering fattade 2021-04-07 ett beslut med denna innebörd.
Första steget i miljöbedömningen innebär att samråda med Länsstyrelsen,
kommunerna och andra berörda myndigheter om behovet av miljöbedömning och
miljöbedömningens avgränsning. Samrådet innebär att Region Halland vill rådgöra
med andra parter om hur miljöbedömningen ska utformas och genomföras för att
den ska leva upp till sitt syfte att främja en hållbar utveckling.
Ett förslag till avgränsning av miljöbedömningen togs fram inför samrådet och
skickades till berörda. Muntliga presentationer av förslaget, med en bildserie som
underlag, gjordes vid de möten som hölls med samrådsparterna.
Efter samrådstidens slut hade fyra yttranden inkommit. Nedan lämnas en
redogörelse för lämnade synpunkter och hanteringen av dessa.
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Lämnade yttranden
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen instämmer i Region Hallands bedömning att den regionala infrastrukturplanen kommer att ha betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning
ska upprättas.
Länsstyrelsen anser att Agenda 2030-målen 10 Minska ojämlikhet och 15
Ekosystem och biologisk mångfald är relevant att utvärdera i en MKB.
Miljökonsekvensbeskrivningen bör belysa hur satsningarna inom transportinfrastrukturen påverkar uppfyllandet av miljökvalitetsnormer. Länsstyrelsen erinrar
om de senare årens höga flöden i vattendrag och översvämningar i länet. Dessa
ökade flöden och stigande nivåer har även påverkat transportinfrastrukturen.
Länsstyrelsen föreslår därför att miljöaspekten Vatten-flöden och nivåer bör lyftas
från mindre till större betydelse i miljökonsekvensbeskrivningen.
Luft är också en miljöaspekt som föreslås få mindre betydelse i miljöbedömningen.
Då transportinfrastrukturen i vissa lägen kan medföra stor påverkan på luft anser
länsstyrelsen att även denna miljöaspekt bör lyftas till större betydelse.
Regionens hantering av synpunkterna
Regionen instämmer i länsstyrelsens synpunkt att inkludera Agenda2030-målen
10 Minska ojämlikhet och 15 Ekosystem och biologisk mångfald i utvärderingen.
Dessa mål läggs till i listan över mål som ska utvärderas (sid 10 i
avgränsningsdokumentet).
Regionen instämmer i länsstyrelsens synpunkt att hantera miljökvalitetsnormerna
Vatten – flöden och nivåer samt Luft så att de ges större betydelse. De flyttas
därför från mindre till större betydelse (sid 9 och 10 i avgränsningsdokumentet).

Trafikverket region Väst
Avgränsning i sak
Det är rimliga avgränsningar och uppdelningen i vad som föreslås få större resp.
mindre betydelse och därför beskrivs djupare resp. mer summariskt i
miljöbedömningen är relevanta avgränsningar. Möjligen att Luft borde ingå i den
djupare analysen. Även den avgränsning ni gjort vad gäller vad planen värderas
mot är rimlig.
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Avgränsning i tid
Avgränsningen i tid 2033 och 2050 är relevant och den bortre gränsen är även den
Trafikverket valt i sitt målbildsarbete med Agenda 2030.
Avgränsning i rum
Den rumsliga avgränsningen är Halland men även ett fokus på de utpekade
stråken i systemanalysen är relevant och rimlig.
Regionens hantering av synpunkterna
Regionen instämmer i att miljöaspekten Luft ges större betydelse och flyttas därför
från mindre till större betydelse (sid 9 och 10 i avgränsningsdokumentet).

Kungsbacka kommun
Juridiskt ska Strategisk miljöbedömning (MB 6 kap. 3 - 19 §§) göras för Planer och
program. Från 1/1 2018 ska en miljöbedömning integrera miljöaspekter i planering
och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas (6 kap. 1 §). Detta innebär
att man inte gör en bedömning av ett färdigt förslag och ännu mindre inte en
avgränsning av miljöbedömningen av ett färdigt förslag. Miljöaspekterna ska föras
in på vägen och berika planen så den blir mer hållbar (se bild).

Bifogad skrivning är ju en Avgränsning av miljöbedömningen så det är svårt att
uttala sig om själva miljöbedömningen MEN utgående från att bedömningen
kontinuerligt ska ge input till själva planen saknar jag den största bristen (se bild
nedan) den som finns i norra Halland vad gäller pendlingsrörelser (och dess
klimatpåverkan). Planen föreslår visserligen ett antal justeringar av spåren som
kommer att förbättra kapaciteten på VKB i Kungsbacka men den totala
bedömningen av vilka brister som behöver åtgärdas för transportsystemet ska
bidra till klimatneutralitet 2045 saknas helt.
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Även om vi tittar på miljöbedömningen från 2017 (förra planen) ser jag inte hur
man tagit hänsyn till den största bristen för klimatet. Den enda åtgärden som är
negativ för klimatet (förutom åtgärder som fallit bort…) är goda förbindelser till
Stockholm. Ser inte att den bedömningen som gjordes 2017 fångat problematiken
med pendlingsströmmarna i norra Halland. Det man sannolikt gjort är att sett varje
åtgärd (objekt) som ett led mot mindre utsläpp – men där man istället borde
värderat hela planen och behov/brister. Då ny lagstiftning om att integrera
miljöaspekter i planering Införts efter förra planen borde denna metod tillämpats på
nu föreslagen plan. Om den har det syns det inte…

Regionens hantering av synpunkterna
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Från 1/1 2018 ska en miljöbedömning integrera miljöaspekter i planering
och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas (6 kap. 1 §). Detta
innebär att man inte gör en bedömning av ett färdigt förslag och ännu
mindre inte en avgränsning av miljöbedömningen av ett färdigt förslag.
Miljöaspekterna ska föras in på vägen och berika planen så den blir mer
hållbar.
Regionen instämmer i slutsatsen att miljöaspekterna ska föras in under hand
som planen upprättas. Den tidsplan som råder för planens framtagande
medger tyvärr inte att detta kan följas helt och hållet. Den konsult som
upphandlats för att arbeta med miljöbedömning och MKB har i uppdrag att
arbeta enligt lagens intentioner.


Den största bristen som finns i norra Halland vad gäller pendlingsrörelser
(och dess klimatpåverkan) saknas. Planen föreslår visserligen ett antal
justeringar av spåren som kommer att förbättra kapaciteten på VKB i
Kungsbacka men den totala bedömningen av vilka brister som behöver
åtgärdas för transportsystemet ska bidra till klimatneutralitet 2045 saknas
helt.
Förslaget till avgränsning redogör för hur arbetet med miljöbedömning ska ske och
vilket fokus miljökonsekvensbeskrivningen ska ha. Hallands brister i
infrastrukturhänseende och de åtgärder som föreslås utifrån dessa förhållanden
framgår av systemanalys och planförslaget – som alltså inte är föremål för
diskussion i detta skede. Det kan tilläggas att järnvägsåtgärder som utgångspunkt
är ett statligt ansvar och återfinns i den nationella planen.
Falkenbergs kommun
Meddelade att kommunen inte har några synpunkter på förslaget till avgränsning.
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Inledning
Hallands geografiska läge, mitt i ett starkt växande Sydvästsverige, ställer krav på
att infrastrukturen kan hantera det ökade transportbehovet som en växande
befolkning innebär. Med en väl fungerande infrastruktur skapas goda
kommunikationsmöjligheter och hög tillgänglighet. Infrastrukturen skapar
förutsättningar för näringslivets utveckling, ett ökat bostadsbyggande och bidrar till
kunskapsutbyte och matchning av kompetens. Att utvecklingen av det växande
Halland planeras i takt med investeringar i infrastrukturen som gynnar ett hållbart
resande är av stor vikt. Västkustbanan och det övriga transportsystemet i länet bidrar
stort till Hallands positiva utveckling.
Region Halland har ett regionalt utvecklingsansvar och ska upprätta förslag till en
regional infrastrukturplan. Detta planförslag omfattar perioden 2022 – 2033 och
innebär i stort en uppdatering av tidigare plan, då merparten av medlen i planen
redan är intecknade till pågående åtgärder. Den preliminära ramen för Regional
infrastrukturplan Halland är på 1 370 miljoner kronor inklusive de medel som
inte har förbrukats under åren 2018 - 2021. I infrastruktursammanhang är detta
begränsade medel och prioriteringar blir därför viktiga. Investeringar i infrastrukturen
behövs för att fortsatt kunna utveckla Halland och hela Sydvästsverige. Dessa behov
hanteras både i den nationella- och regionala infrastrukturplanen.
Den regionala infrastrukturplanen utgår ifrån de tre hållbarhetsdimensionerna och i
det arbetet är infrastrukturen ett medel för att minska resornas miljöpåverkan, skapa
god tillgänglighet och utveckla hela Halland. Planförslaget har ett tydligt fokus på
samhällsutveckling och nyttor. I Hallands strategi för hållbar tillväxt finns mål och
strategiska val som planen ska bidra till. Behoven av åtgärder i transportsystemet
återfinns i den regionala systemanalysen för transportsystemet. Planen utgår även
ifrån regeringens direktiv och är uppbyggd utifrån sex prioriteringar.
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Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik
Hallands tillväxt bygger på att fler ska kunna resa till och från arbetet och högre
studier utan alltför stor miljöpåverkan. För näringslivet är det viktigt att det finns
goda möjligheter till utbyte med andra företag och att transportera gods. Genom att
utveckla tågtrafiken så att kapaciteten och restiderna förbättras kommer
arbetsmarknaderna att utvidgas och Halland kan i större utsträckning bidra till
Göteborgs och Skånes bostadsmarknader. Samfinansiering av ombyggnad av
Halmstad C inklusive en ny uppställningsbangård samt mindre järnvägsåtgärder
ingår i denna prioritering.
En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar regional utveckling
Kollektivtrafikens konkurrenskraft och attraktivitet behöver stärkas för att främja en
mer hållbar regional utveckling. Genom att fler väljer kollektivtrafiken kan
klimatpåverkan minska och resmöjligheterna öka. Utvecklingen av kollektivtrafiken
ska fokuseras till kollektivtrafikstråken där det finns förutsättningar för att
kollektivtrafiken långsiktigt kan utgöra ett attraktivt alternativ till bilen. Om- och
nybyggnationer av kollektivtrafikens bytespunkter, parkeringar för cykel och bil vid
större bytespunkter och framkomlighetsåtgärder ingår i denna prioritering.
Cykel för ökad tillgänglighet och ett hållbart resande
För att främja ett mer hållbart resande och minska klimatpåverkan behöver det ges
bättre förutsättningar att cykla i Halland. Genom att se till att fler ska vilja och kunna
cykla i Halland så förbättras tillgängligheten för de som inte har en bil att tillgå, det
blir ett mer inkluderande samhälle. Utvecklingen av cykelinfrastrukturen bidrar även
till att skapa attraktivitet i såväl stads- som landsbygdsmiljöer och att minska trängsel.
Utbyggnad av nya cykelvägsförbindelser utifrån utpekade fokusområden och åtgärder
i Regional cykelplan, ingår i denna prioritering.
Ett robust transportsystem för näringslivets transporter
Näringslivet ställer allt högre krav på robustheten i transportsystemet. Ett robust
transportsystem är en avgörande faktor för näringslivets konkurrenskraft, eftersom
det underlättar transportplaneringen och innebär en ökad flexibilitet för densamma.
Ett konkurrenskraftigt näringsliv med god tillväxt har också en positiv verkan för
sysselsättningen. Åtgärder för att främja näringslivets transporter på väg 153 och 154
ingår i denna prioritering.
Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer
Hög attraktivitet är ett av de tre målen i Hallands strategi för hållbar tillväxt. Både
stad och land är viktiga för den regionala utvecklingen. Ett fokus på att skapa mer
attraktiva miljöer och förbättrad tillgänglighet i städer och på landsbygden kan i sin
tur även påverka inflyttningen positivt, vilket skapar behov av fler bostäder och en
större marknad för tjänster och företagande. Trafiksäkerhets- och miljöåtgärder,
framkomlighetsåtgärder, tätortsåtgärder samt utbyggnad av väg 940 invid Onsala
samhälle ingår i denna prioritering.
Goda förbindelser med Stockholm
Det är av stor vikt att arbeta för fortsatt goda och snabba förbindelser med
Stockholm, utifrån de huvudstads- och huvudkontorsfunktioner som finns i
Stockholmsregionen. Goda förbindelser med Stockholm förbättrar förutsättningar
för människor och företag att bo och verka i Halland och stärker Hallands
attraktivitet. Ett driftbidrag till den regionala flygplatsen i Halmstad ingår i denna
prioritering.
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Halland – mitt i ett växande Sydvästsverige
Halland växer tillsammans med sin omvärld
I Halland finns en tydligt flerkärnig struktur bestående av en blandning av städer,
orter och landsbygd. Blandningen av funktioner skapar förutsättningar för attraktiva
boendemiljöer, miljöer för näringslivet att verka, växa och utvecklas i samt
sammankopplingar och synergieffekter dem emellan. Hela Halland växer och
förväntas fortsätta växa framöver. Befolkning och sysselsättning ökar vilket i sin tur
också leder till större flöden av både pendling och näringslivets transporter.
I Halland koncentreras befolkningen i huvudsak till kustområdena och
till kommunhuvudorterna. Det är även här vi ser den största ökningen av såväl
befolkning som arbetstillfällen. Samtidigt finns det en positiv befolkningstillväxt i det
halländska inlandet. För att fortsätta utveckla Halland behövs en integrerad
samhällsutveckling och infrastrukturinvesteringar som baseras på behov och
genererar samhällsnytta.
I Hallands sex kommuner bor cirka 336 000
invånare. Av dem bor nästan 75 procent
längs kusten, väster om E6:an och
Västkustbanan. Halland kännetecknas av
korta avstånd då länet är en del av
flera arbetsmarknader. De korta avstånden
är också ett resultat av en ortstruktur med
flera förhållandevis jämbördiga
kommunhuvudorter som gör att det
finns flera tydliga målpunkter i länet. De
korta avstånden skapar goda förutsättningar
för hela Halland att utvecklas.
Det finns flera starka pendlingsrelationer
inom och utanför Halland, huvudsakligen
längs med kusten. De starka
pendlingsrelationerna är en direkt följd av att
de gemensamma arbetsmarknaderna växer
över tid. Den inomregionala pendlingen är
framför allt stark mellan kommuner som
gränsar till varandra, men det framgår också
att alla kommuner utom Kungsbacka har
starka pendlingsrelationer med Halmstad.
Det mellanregionala utbytet och rörligheten
mellan Halland och Västra
Götalandsregionen är idag stort och
utmaningen är att kunna tillgodose
resbehoven så att de kan genomföras på ett hållbart sätt. Över 35 000 personer
pendlar mellan Halland och Västra Götaland. Den goda tillgängligheten till
Göteborgs arbetsmarknad är en av förklaringarna till den höga förvärvsfrekvensen i
Halland och Halland bidrar till kompetensförsörjningen i Västra Götalandsregionen
genom sin närhet till detta storstadsområde.
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Pendlingsutbytet med västra Skåne är inte lika
utvecklat som utbytet mellan
Göteborgsområdet och Halland, men här
finns en stor potential. Genom öppningen av
tunneln genom Hallandsåsen och det
planerade dubbelspåret mellan Ängelholm
och Maria utökas kapaciteten och restiderna
sänks. Utbytet mellan Halland och
Helsingborg samt vidare mot Malmö och
övriga Öresundsregionen kan stärkas och
utökas. Det tredje största pendlingsutbytet är
med Stockholms län. Förbindelserna med
Stockholm är viktiga för hallänningen men
även för de många huvudstads- och
huvudkontorsfunktioner som finns i
huvudstaden.
Halland är en integrerad del i Sydvästsverige
där den halländska utvecklingen, som under
lång tid varit god, är beroende av en rörlig
och flexibel arbetsmarknad som främjas
genom samverkan mellan aktörer på alla
nivåer. Genom att utveckla infrastrukturen i
Halland utvecklar vi samtidigt viktig nationell
och internationell infrastruktur som främjar
kunskapsutbyte, näringslivets utveckling och
förstorade arbetsmarknader. Halland befinner
sig i samma kontext och geografi som sina grannregioner vilket innebär att
investeringar utanför länsgränsen är en förutsättning för samhällsutveckling inom
länet.
Digitalisering kommer att påverka och förändra transporterna och kraven på
transportsystemet. Nya behov i infrastrukturen kommer att uppkomma och
utvecklingen behöver fortsatt följas. Samtidigt brottas transportsektorn med att
minska sina utsläpp av i första hand växthusgaser, vilka idag uppgår till cirka en
tredjedel av de totala utsläppen i Sverige. I Halland står transportsektorn för hela
67 procent av koldioxidutsläppen i länet (2019:22 Energi- och klimatstrategi för
Hallands län, Länsstyrelsen Halland). Därför behöver infrastrukturen, som en del i
den gröna omställningen, utvecklas och rustas för framtiden.
Halland - en del i en större växande geografi
För att skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling på kommunal, regional
och nationell nivå behöver vi planera strategiskt för hållbar tillväxt i både Halland
och Sydvästsverige. Västkuststråket i allmänhet, och Västkustbanan i synnerhet,
knyter ihop två av tre nationella tillväxtmotorer. Men de är också viktiga förbindelser
till den danska huvudstaden och för hela stråket mellan Hamburg och Oslo.
I Halland finns det fler förvärvsarbetande som bor i länet än det finns arbetstillfällen.
Pendlingen till kringliggande län är därmed stor, där storstadsregionen i och runt
Göteborg är den starkt dominerande arbetsorten. Drygt 32 000 hallänningar har sin
arbetsplats utanför den halländska regiongränsen. Närheten till Göteborg-Mölndal
spelar en viktig roll i Hallands utveckling.
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Framför allt Kungsbacka, men också Varberg, drar nytta av närheten till rikets andra
största stad. Befolkningstillväxten är som starkast här och driver på utvecklingen
inom konsumenttjänsterna. Samtidigt har såväl kontorstjänsterna som de
producerande verksamheterna ökat i länet, vilket indikerar att Hallands attraktivitet
inte bara är för boende utan även för verksamheter i vid bemärkelse.
Halland ligger i ett geografiskt gynnsamt läge i Västkuststråket, vilket förbinder två
nordiska huvudstäder, Oslo och Köpenhamn samt vidare mot Hamburg. Samtidigt
inkluderar stråket två av tre svenska storstäder, Göteborg och Malmö. Den planerade
Fehmarn-Bält-förbindelsen, tillsammans med de fasta förbindelserna över
Öresund, kommer att stärka stråkets betydelse ytterligare, med ökad kapacitet och
kortare restid till Hamburg och vidare ut i Europa.
Det transeuropeiska transportnätverket TEN-T pekar ut det för Europa allra
viktigaste nätet för person- och godstransporter. TEN-T innebär att länderna måste
koordinera sig för att skapa fungerande transporter genom Europa. Brister i
infrastrukturen i transportnätverket ska åtgärdas och kapaciteten öka. Till nätverket
hör Västkustbanan, E6, en sjömotorväg i Kattegatt samt hamnarna i Halmstad
respektive Varberg. Den fortsatta utvecklingen av TEN-T-nätet är viktigt såväl för
Halland och Sydvästsverige som för Europa.
I Sverige har tillväxten varit som störst längs kusten från Göteborg ner till Malmö.
Stråket bidrar till tillväxten i Sverige och Norden och goda kommunikationer spelar
en stor roll i detta. En framtida Fehrman-Bältförbindelse, de nya förbindelserna över
Öresund, en färdigställd Västlänk och tunneln genom Hallandsåsen når sin fulla
potential först när flaskhalsar utmed hela Västkustbanan byggts bort. Därför är
infrastrukturinvesteringar i Halland och Sydvästsverige av stor nytta i både en
nationell och internationell kontext.
Sydvästsverige, tillsammans med de internationella relationerna som blir starkare över
tid, kan betraktas som ett sammanhängande område. Antalet arbetsmarknadsregioner
i Sverige har halverats de senaste trettio åren vilket tydligt visar att rörligheten ökat.
Genom minskade restider och attraktiva resmöjligheter kan dagens
arbetsmarknadsregioner än mer kopplas samman. Om restiden kortas ned och
tillgängligheten ökar kan hela Sydvästsverige bli en funktionell region.
Transportsystemet är starkt bidragande till regional utveckling
Utveckling av infrastrukturen har en stor betydelse för fortsatt tillväxt och regional
utveckling. Investeringar, vilka hanteras både i den nationella- och regionala
infrastrukturplanen, behövs för att kunna utveckla Halland och hela Sydvästsverige
Infrastrukturens betydelse är identifierad i den halländska strategin för hållbar tillväxt
och beskrivs ingående såväl i trafikförsörjningsprogrammet som i den regionala
systemanalysen för transportsystemet. Västkuststråket med Västkustbanan och E6:an
är det högst prioriterade stråket i Halland med en internationell, nationell och
regional funktion.
Ett Halland i tillväxt innebär att fler ska förflytta sig och understryker behovet av ett
transportsystem som kan tillgodose de ökade resbehoven på ett hållbart sätt. Att
utvecklingen av det växande Halland planeras i takt med investeringar i
infrastrukturen som gynnar ett hållbart resande är av stor vikt.
För att Halland ska kännetecknas av attraktiva boendemiljöer behöver de regionalaoch lokala bostadsmarknaderna möta både behov och efterfrågan. En förutsättning
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för detta är miljövänliga och energieffektiva transportsätt för att nå skolor,
arbetsplatser, aktiviteter, friluftsliv och andra viktiga målpunkter. Det är utifrån dessa
aspekter som den regionala och nationella infrastrukturplanen är
förutsättningsskapande för bostadsbyggande i Halland och Sydvästsverige. I denna
utveckling bidrar utvecklingen av infrastrukturen till ett bostadsbyggande i allmänhet
och ett bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen i synnerhet.
Näringslivet är beroende av god framkomlighet i hela transportsystemet och det bor
och arbetar människor i hela Halland. Det ställer krav på ett transportsystem som
fungerar i hela länet och som även i framtiden är robust och tillförlitligt. Systemet
behöver också underhållas så att det inte försämras.
Infrastrukturen skapar alltså förutsättningar för näringslivets utveckling, ett ökat
bostadsbyggande och bidrar till kunskapsutbyte och matchning av kompetens.
De nationella och regionala infrastrukturbehoven är mycket stora i ett växande län
och en väl avvägd prioritering är nödvändig. Planmedlen räcker inte till för att täcka
de stora åtgärdsbehov som finns.
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Mål och vision - Halland bästa livsplatsen
Regionala mål för infrastrukturen
Hallands geografiska läge, mitt i ett starkt växande Sydvästsverige, ställer krav på
att infrastrukturen hanterar det ökade transportbehovet med en växande befolkning.
Med en väl fungerande infrastruktur skapas goda kommunikationsmöjligheter och
hög tillgänglighet. Västkustbanan, likt övriga transportsystemet, har bidragit stort till
Hallands positiva utveckling. Den regionala infrastrukturplanen ska utgå ifrån de tre
hållbarhetsdimensionerna och i det arbetet är infrastrukturen ett medel för att minska
resornas miljöpåverkan, skapa tillgänglighet och utveckla hela Halland.
Det övergripande styrdokumentet i Halland är Regional utvecklingsstrategi
2035 (RUS) med visionen Halland - bästa livsplatsen. Hallands strategi för hållbar
tillväxt 2021 - 2028, bygger på RUS och har målet:
• Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning samt ett attraktivt och
inkluderande samhälle
I strategin för hållbar tillväxt finns strategiska val och prioriteringar. De prioriteringar
som har en tydlig koppling till infrastrukturen och transportsystemets utveckling är
knutna till målet om Hög attraktivitet och ska baseras på att:
•
•
•
•
•

Fortsätta utveckla Halland som funktionell och tillgänglig region
Ett samhällsbygge som möjliggör attraktiva livsmiljöer
Öka takten mot minsta möjliga klimatpåverkan
Stärka utvecklingen mot en grön omställning
Vidareutveckla former för samplanering i samhällsplaneringen

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021 - 2025
Region Hallands ambition, som kollektivtrafikmyndighet i Halland, är att skapa en
attraktiv kollektivtrafik för en hållbar utveckling. På lång sikt är målet att resandet ska
öka och vara attraktivt. Hallands Trafikförsörjningsprogram 2021 - 2025 har målet att
kollektivtrafikens marknadsandel av det totala resandet ska vara minst 30 % år 2030.
Utvecklingen av kollektivtrafikens infrastruktur är en viktig del av trafikutvecklingen i
länet. Att hållplatser, bytespunkter och stationer har bra väderskydd, väntytor,
belysning och är väl underhållna är avgörande för att kollektivtrafiken ska uppfattas
som attraktiv och vara ett alternativ till bilen. Det är också viktigt att
framkomligheten för kollektivtrafiken är god. Om kollektivtrafiken, genom till
exempel ett eget körfält eller signalljusprioritet, får bättre framkomlighet än
biltrafiken, ökar konkurrenskraften och benägenheten att välja kollektivtrafik.
Utveckling av tågtrafiken är nära knuten till utveckling av infrastrukturen och i
trafikförsörjningsprogrammet redovisas vilka investeringar som krävs för att uppnå
önskad trafikering på kort sikt till 2026 och på lång sikt till 2030 - 2050.
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Trafikförsörjningsprogrammet pekar ut vikten att ha med ”hela resan-perspektivet” i
planeringen och att underlätta för resenärer att ta sig till hållplatserna oavsett om det
sker med bil, cykel eller gång. Prioritering av investeringar i hållplatsobjekt sker i
samråd mellan Hallandstrafiken, kommunerna och Trafikverket. I Hallandstrafikens
hållplatshandbok beskrivs principerna för arbetet med busstrafikens hållplatser samt
krav på utformning av hållplatserna i länet. Infrastrukturåtgärder ska prioriteras
utifrån tre kriterier; antal påstigande resenärer, att hållplatserna ingår i de huvudlinjer
som trafikerar i utpekade kollektivtrafikstråk och trafiksäkerhet.
Det finns ett antal mål i trafikförsörjningsprogrammet som har bäring på
infrastrukturplanen; Kollektivtrafiken ska drivas med fossilfria bränslen för att uppnå
koldioxidneutralitet. Beläggningen i fordonen i den linjelagda kollektivtrafiken ska
vara god för ett bättre resurs- och energiutnyttjande. För en mer resurs- och
energieffektiv busstrafik bör framkomlighetsåtgärder prioriteras i form av exempelvis
bussgator, bussfiler och signalprioritering.
En viktig aspekt är att göra kollektivtrafiken tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning. Tillgängliga hållplatser, bytespunkter och stationer skapar
möjligheter för personer med funktionsnedsättning att kunna resa med
kollektivtrafiken. Samtliga fordon i kollektivtrafiken ska vara tillgängliga och hela
resan ska uppfattas som trygg och säker. I trafikförsörjningsprogrammet finns tydliga
mål för arbetet med tillgänglighetsanpassning av hållplatser, både i stadsbusstrafiken
och längs de regionala vägstråken.
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Regional cykelplan 2020 - 2029
I Halland ska man vilja och kunna cykla och Region Halland har därför tillsammans
med Trafikverket och kommunerna i Halland formulerat målet som den regionala
cykelplanen i Halland ska uppnå; Ökad andel cykelresor i Halland till år 2029.
För att cykel som färdmedel ska nå sin fulla potential och för att nå det regionala
cykelmålet, krävs det utbyggd infrastruktur anpassad för cykeln och även ett
strategiskt arbete med cykelfrågor. Cykeln är, tillsammans med kollektivtrafiken, en
betydande del i arbetet med ett hållbart transportsystem.
Den regionala cykelplanen består av två delar, en strategisk del och en del för
infrastrukturplanering. I den strategiska delen pekas det ut mål och fokusområden
samt insatser knutna till dessa som redogör för hur Region Halland, tillsammans med
de halländska kommunerna, Trafikverket och andra aktörer kan arbeta med
cykelfrågor på regional nivå. I cykelplanens del för infrastrukturplanering beskrivs de
åtgärder som prioriteras på det regionala vägnätet under planperioden. Åtgärderna
beskrivs och motiveras utifrån ett helhetsperspektiv där den gemensamma
utgångspunkten är att cykelsträckan ska generera bra förutsättningar för
samhällsutveckling. Åtgärderna som prioriteras medfinansieras med kommunala
medel med 50 procent, om inget annat är överenskommet.
För att nå det övergripande målet i Halland med ökad andel cykelresor har
fokusområden med tillhörande insatser tagits fram. Dessa är:
• Cykel som ett hållbart transportmedel
• Öka säkerheten för cyklister
• Ökad tillgänglighet till prioriterade målpunkter
• Samverkan kring kommunal, regional och nationell cykelplanering
• Samverkan kring turism- och rekreationscykling
Nationella mål för transportsystemet
Det transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för invånare och näringslivet i hela landet. Ett
funktionsmål för tillgänglighet och ett hänsynsmål för säkerhet, miljö och hälsa ska
bidra till att uppfylla det övergripande målet.
Funktionsmålet för tillgänglighet slår fast att transportsystemets utformning, funktion
och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god
kvalitet och användbarhet samt att bidra till utvecklingskraft i hela landet.
Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors och
mäns transportbehov. Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gående och
cyklande ska förbättras.
Hänsynsmålet för säkerhet, miljö och hälsa innebär att transportsystemets
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt samt bidra till att det de nationella miljökvalitetsmålen uppnås och
till ökad hälsa. I september 2016 fattade regeringen beslut om en nystart för
Nollvisionen och 2020 antogs ett nytt transportpolitiskt etappmål för
trafiksäkerheten. Målet innebär att antalet omkomna till följd av trafikolyckor inom
vägtrafik, sjöfart respektive luftfart ska halveras till år 2030. Antalet omkomna inom
bantrafiken ska halveras till år 2030. Antalet allvarligt skadade inom respektive
trafikslag ska till år 2030 minska med minst 25 procent.
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Miljöpolitikens inriktningsmål, det så kallade generationsmålet, är att lämna över ett
samhälle till nästa generation, där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet
beskriver inriktningen på den samhällsomställning som behöver ske inom en
generation för att vi ska nå miljökvalitetsmålen. Till skillnad från miljökvalitetsmålen,
som beskriver de miljötillstånd som krävs för en hållbar utveckling. Utöver
generationsmålet finns de 16 nationella miljökvalitetsmålen med preciseringar samt
etappmål.
Agenda 2030
Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle
där infrastrukturen har en viktig roll. De 17 globala målen berör alla de tre
hållbarhetsdimensionerna: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Målen är
integrerade och odelbara, framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna
uppnås. Hållbara transporter utgör inte ett eget mål i agendan dock är det ett
integrerat perspektiv i flera av de globala målen, såväl direkt som indirekt.
Transportsystemet är essentiellt för att uppnå de flesta, om inte alla av de globala
målen. De mål eller delmål som den regionala infrastrukturplanen särskilt bidrar till
att uppfylla är:
Mål 3: Hälsa och välbefinnande med tillhörande delmål 3.4:
Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma
sjukdomar och främja mental hälsa. 3.6 Minska antalet
dödsfall och skador i trafiken och 3.9 Minska antalet
sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och
föroreningar
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors
möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets
utveckling. Transportsystemet har en viktig funktion i att uppnå mål
3. Kollektivtrafikresenärer går eller cyklar mer än bilresenärer vilket leder till
mer fysisk aktivitet för kollektivtrafikresenärer än bilresenärer vilket kan ge
positiva folkhälsoeffekter. Flera studier visar på en ökning av gång och cykel i
samband med kollektivtrafikresandet jämfört med bilresandet. När fler väljer
kollektivtrafiken innebär det färre bilar på vägarna vilket minskar risken för
trafikolyckor och minskade klimatutsläpp. Ett välutvecklat och säkert
transportsystem bidrar till att minska antalet dödsfall och skador i trafiken. Om
infrastrukturen möjliggör för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter
minskas föroreningar och människors hälsa förbättras.
Mål 7: Hållbar energi för alla med tillhörande
delmål 7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet
En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet
vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men
förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och
effektivare varje dag. Satsningar på ett transportsystem som
är energieffektivt, kapacitetsstarkt och hållbart bidrar till att
uppnå målet.
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Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur med
tillhörande delmål 9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och
inkluderande infrastrukturer
En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla
framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar
som vi människor och vår planet står inför måste våra
industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och
hållbara. Det handlar om att bygga ut tillförlitlig, hållbar och
motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive
regional och gränsöverskridande infrastruktur. Detta för att
stödja ekonomisk utveckling och människors
välbefinnande med fokus på ekonomiskt överkomlig och
rättvis tillgång för alla.
Mål 10: Minskad ojämlikhet.
Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika
rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel kön,
etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan
ställning. Ett hållbart transportsystem minskar ojämlikheter
gällande transportmöjligheter och möjliggör människors
förflyttning oavsett bakgrund eller förutsättningar.
Mål 11: Hållbara städer och samhällen med tillhörande delmål
11.2: Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla, 11.6:
Minska städers miljöpåverkan samt 11a: Stärka den nationella
och regionala utvecklingsplaneringen
Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk
tillväxt, men också bidra till sociala klyftor och påfrestningar på
ekosystem. Städer och samhällen behöver planeras på ett
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Satsningar på
cykel och kollektivtrafiken tillgängliggör ett tryggt och hållbart
transportsystem för alla och knyter samman olika områden och
minskar miljöpåverkan genom färre fordon på vägarna.
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.
Klimatförändringarna är ett verkligt hot och utsläppen av våra
växthusgaser fortsätter att stiga. För att temperaturökningen
ska vara möjlig att begränsa långt under två grader, och helst
under 1,5 grader, behöver de globala växthusgasutsläppen
snabbt minska för att senast under seklets andra hälft vara
kring noll. Sker satsningar på ett hållbart
transportsystem minskas utsläppen av växthusgaser i Halland.
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En hållbar tillväxt i Halland
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. Hållbar utveckling och tillväxt
bygger på dessa tre dimensioner:
• Den miljömässiga, ekologiska, dimensionen utgör ramen för en hållbar utveckling.
Miljön ska skyddas, vilket bland annat innebär att utsläpp inte ska skada människor
och att det naturliga kretsloppet ska respekteras.
• Den ekonomiska hållbarheten bygger på en balanserad ekonomisk tillväxt, utan
negativa effekter för människor och med ett hållbart bruk av naturresurser.
Ekonomisk hållbarhet handlar även om att tillgodose välfärd och främja en hållbar
arbetsmarknad.
• Den sociala hållbarheten handlar om att skapa ett samhälle där alla individer får sina
rättigheter respekterade. Oavsett behov och förutsättningar ska alla ges lika möjlighet
till en livsmiljö där de kan utvecklas. Jämställdhet, jämlikhet, hälsa och integration är
några viktiga faktorer i begreppet social hållbarhet.
För att skapa en hållbar utveckling behöver vi minska klimatutsläppen, öka
bostadsbyggandet och skapa ett inkluderande och sammanhållande samhälle
samtidigt som vi ska skapa tillväxt och sysselsättning. Transportsystemet kan bidra till
att minska samtliga dessa samhällsutmaningar. Men det kräver samplanering mellan
många aktörer som alla har olika ansvar. Ett utvecklat transportsystem bidrar till att
skapa grundläggande tillgänglighet till samhället och bryta ned fysiska och sociala
barriärer och på så sätt stärka integrationen. Transportsystemet kan bidra till att bryta
utanförskapet, bidra till jämställdhet mellan kvinnor och män och bidra till
folkhälsa. En ökad möjlighet till arbetspendling ger förutsättningar för regional
utveckling, stärkt eller större arbetsmarknad och ökad sysselsättning för alla grupper i
samhället. Om satsningar sker på bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen kan
attraktiviteten för en ort öka och fler bostäder byggas. Utifrån detta pekas följande
inriktningar ut:
Inriktning för en ekonomisk hållbarhet
Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet innebär att infrastrukturen ska bidra till
en arbetsmarknadsförstoring och skapa förutsättningar för näringslivets utveckling.
Detta bidrar till ekonomisk tillväxt. Infrastrukturen ska möta de behov som finns i
Halland idag och framöver för att främja kommunal, regional och nationell
utveckling. De infrastrukturella behoven i Halland är stora, så det är av stor vikt att
prioritera åtgärder i infrastrukturen som tydligt bidrar till en
hållbar samhällsutveckling.
Inriktning för en hållbar miljö
Den miljömässiga dimensionen på hållbarhet innebär att investeringar i
infrastrukturen kan bidra till att minska användningen av fossila bränslen och ökad
energieffektivitet. För att infrastrukturen ska bidra till utsläppsminskningar krävs det
goda förutsättningar för att gå, cykla eller att åka kollektivt. Andra åtgärder för att
minska utsläppen är att investera i förnyelsebara drivmedel för omställning av
fordonsflottan samt att arbeta aktivt med steg 1- och 2 åtgärder.

15

Inriktning för en social hållbarhet
Den sociala hållbarheten handlar om att skapa ett samhälle där alla individer får sina
rättigheter respekterade. Oavsett behov och förutsättningar ska alla ges lika möjlighet
till en livsmiljö där de kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och ha förutsättningar
för en god hälsa. Det är idag stora dokumenterade skillnader mellan hur kvinnor och
män använder transportsystemet och det finns könskodade normer för transporter.
Ett väl planerat transportsystem behöver ta hänsyn till alla människors behov och
rörelsemönster.
Transportsystemet har betydelse för individers möjlighet att delta i samhället, som
tillgången till en diversifierad arbetsmarknad, tillgång till utbildningstillfällen och
tillgången till samhällsservice som hälso- och sjukvård, butiker och kulturella- och
rekreationsupplevelser. Kollektivtrafiken är särskilt viktig för vissa
befolkningsgruppers möjlighet att delta i samhället till exempel kvinnor, ungdomar,
äldre, jobbsökande, låginkomsttagare och boende på landsbygden.
En transportplanering med hänsyn till olika gruppers behov och förutsättningar kan
antas positivt påverka individers förutsättningar att delta i samhället, vilket i sin tur
bidrar till ökad integration och inkludering. Tillgänglighet utifrån ett socialt
perspektiv handlar om att människors vardagliga rutiner och aktiviteter blir
utgångspunkt i planeringen.
För att det praktiska vardagslivet ska fungera måste det vara lätt att nå, och röra sig
mellan, olika målpunkter i vardagen. Idag sträcker sig människors vardagsliv ofta
bortom det lokala. En god transportplanering stödjer och tar hänsyn till dessa
behov. Konkret kan det handla om att analysera fördelningen av olika effekter som
transportsystemet medför, med hänsyn till befolkningens mångfald genom att belysa
olika befolkningsgruppers behov respektive socioekonomiska förutsättningar att ta
del av de nyttor som transportsystemet ger upphov till. Det handlar exempelvis om
tillgången till olika färdmedelsalternativ, lokalisering och utformning av hållplatser,
turtäthet, enkelheten att kombinera olika trafikslag med mera.
Folkhälsa
Hälsa är ett av transportpolitikens hänsynsmål. Det innebär att transportsystemet, i
den utsträckning det kan ske, ska bidra till ökad folkhälsa. För att kunna göra det
krävs förståelse för vilka satsningar som är mest lämpade för att gynna fysisk
aktivitet. Utredningar och projekt som innefattar kopplingen mellan kollektivtrafik
och folkhälsa skulle kunna vara ett sätt arbeta. Det kan handla om att inventera
nuläget, bytespunkternas utformning och läge, vägen till och från bytespunkterna
samt att fortsätta att möjliggöra för god tillgång till kollektivtrafiksystemet.
I transportsammanhang sammankopplas hälsa ofta med ökad trafiksäkerhet,
minskade buller- och luftföroreningar, samt möjligheten att göra hälsosamma val. Ett
rörligt och aktivt liv kan till exempel stödjas genom tillgängliga, inbjudande och
trafiksäkra gång- och cykelvägar till naturområden. Hur människor transporterar sig
har också stor betydelse för hälsan. Med en välfungerande kollektivtrafik och ett
sammanhängande gång- och cykelvägnät uppmuntras människor att välja mer
hållbara och hälsosamma transportsätt.
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Tillsammans utvecklar vi Halland
Transportsystemet ska bidra till en hållbar regional utveckling
Grunden och visionen för den regionala utvecklingen i Halland finns beskriven i
Regional utvecklingsstrategi 2035. Det regionala tillväxtarbetet ska leda till en hållbar
regional tillväxt och utveckling. En hållbar tillväxt och utveckling tar hänsyn till
ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. Utveckling av infrastruktur inom
transportområdet är ett av de verktyg som bidrar till att utveckla Halland till bästa
livsplatsen och till att nå målen i strategin för en hållbar tillväxt. Den regionala
infrastrukturplanen ska bidra till att uppfylla de gemensamma mål som är utpekade i
den halländska tillväxtstrategin; hög attraktivitet, stark konkurrenskraft och fler i
arbete.
I arbetet med ”Regional systemanalys för transportsystemet, augusti 2020”
förstärktes bilden av ett Halland som växer och hur transportsystemet kan bidra till
en hållbar regional utveckling. Ett antal viktiga slutsatser drogs, vilka ligger till grund
för prioriteringar och åtgärder i den regionala infrastrukturplanen. Det konstaterades
att den goda tillväxten i Sydvästsverige ger ett ökat transportbehov och en ökad
efterfrågan på transporter i Halland, där den största ökningen sker längs
Västkuststråket.
För näringslivets konkurrenskraft är ett robust och tillförlitligt transportsystem en
förutsättning. Halland präglas av ett transportintensivt näringsliv och handeln och
transporterna fortsätter att öka. Tillgängligheten i Västkuststråket, inåt landet och till
hamnarna är viktiga för näringslivet. Generellt konstateras behov av
kapacitetsåtgärder på Västkustbanan och av förbättrat underhåll på järnvägs- och
vägnätet i länet.
Region Halland bidrar till Hallands utveckling, men det krävs mer än kollektivtrafik
och infrastruktur för att bygga samhällen och driva utveckling. Samverkan och
samarbete är en förutsättning för tillväxt. Fem strategiska planeringsinriktningar
identifieras i systemanalysen, vilka ska bidra till Region Hallands uppfyllnad av
nationella och regionala mål:
•
•
•
•
•

Utvecklade former för samverkan och samplanering,
Insatser för att öka det hållbara resandet,
Vårda befintligt transportsystem,
Stärka stråk och noder,
Minska miljö- och klimatpåverkan.
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I den regionala systemanalysen för transportsystemet identifierades åtta regionala
transportstråk. De regionala transportstråken förbinder Halland med viktiga
målpunkter på såväl kort som långt avstånd och i stråken återfinns de stora regionala
och interregionala transportflödena. Sammantaget ger stråken en enkel beskrivning
av det halländska transportsystemet ur såväl ett nationellt som regionalt perspektiv.

Regionala transportstråk
Samverkande insatser för att öka det hållbara resandet
För ett hållbart resande med minskad miljöbelastning och trängsel behöver fler resor
ske med kollektivtrafik och cykel i stället för med bil. En ökad tillväxt ger ett ökat
resbehov vilket gör att en satsning på utbudet av kollektivtrafiksystemet behöver gå
hand i hand med insatser där flera aktörer har rådighet. Insatser som är särskilt
viktiga handlar om att göra förbättringar för resenärens hela resa, från dörr till dörr.
Det innefattar utveckling av kollektivtrafikens hållplatser och bytespunkter men
också insatser för att öka möjligheten att ta sig med gång och cykel till och från
hållplatser och bytespunkter. En annan insats är att ytterligare förbättra byten mellan
olika trafikslag vilket kan handla om att bygga fler pendlarparkeringar, digitala
lösningar eller att arbeta för ett sömlöst resande med smidiga biljettsystem.
Insatser och åtgärder med inriktning mot att stödja ett hållbart resande genom att
påverka attityder och beteenden är fortsatt viktiga att arbeta med i bred samverkan.
Det kan bidra till att nya resenärer börjar använda kollektivtrafiken och att
marknadsandelen ökar. Insatser som främjar hållbart resande handlar också om att
planera för nybyggnation av bostäder i närheten av stråk. När det byggs bostäder i
kollektivtrafiknära lägen höjs ofta bostadsområdets attraktivitet. Det ökar underlaget
för kollektivtrafiken vilket kan motivera ytterligare satsningar i
kollektivtrafiksystemet.
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En samplaneringsmodell för en planering i takt
I ett växande län behöver samplaneringen utvecklas för att bidra till ett effektivt
resursutnyttjande och så goda lösningar som möjligt för invånarna. Detta förutsätter
ett nära samarbete mellan Region Halland, de halländska kommunerna, Trafikverket,
Hallandstrafiken och grannregionerna.
Den halländska strategin för hållbar tillväxt pekar ut riktningen för att Halland ska bli
en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region. Under målet Hög
attraktivitet finns prioriteringen att utveckla formerna för samverkan och
samplanering mellan infrastruktur, kollektivtrafik, samhälls- och bebyggelseplanering.
I trafikförsörjningsprogrammet och den regionala systemanalysen för
transportsystemet betonas också vikten av samspel mellan de olika
planeringsprocesserna, för att planeringen av kollektivtrafik och infrastruktur ska
bidra till en hållbar regional utveckling.
Större investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik ska vara nära knutna till
samhällsutveckling och bostadsbyggande. Som ett led i att konkretisera och öka
samplaneringen har en modell för samplanering tagits fram. Modellen beskriver
processen för samplaneringsobjekt och ska användas vid större satsningar för att
underlätta att kollektivtrafik- och infrastrukturplanering samt samhälls- och
bebyggelseplanering går i takt. Med hjälp av modellen blir den gemensamma
viljeinriktningen tydlig och den gemensamma planeringen kan påbörjas utan att alla
bitar är på plats. Modellen bygger på tre faser; samsyn, planering och genomförande.
Faserna regleras med en avsiktsförklaring och ett genomförandeavtal.
I den första fasen ska parterna enas och nå samsyn om det gemensamma åtagande de
står inför. Denna fas kännetecknas av samtal och politisk beredning. När parterna är
överens tecknas detta ned i en gemensam avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen blir
även den gemensamma målbilden för den fortsatta planeringen. I den andra fasen
startar planeringen. Planeringen av åtgärder i transportinfrastrukturen och samhällsoch bebyggelseplanering är kopplad till lagen om byggande av väg och järnväg
respektive plan- och bygglagen. Parterna ska gemensamt och var för sig arbeta mot
det som beskrivs i avsiktsförklaringen. Den tredje fasen är en fas med genomförande,
vilken föregås av ett genomförandeavtal där kostnadsbärare med mera har reglerats.
Investeringarna i infrastruktur och kollektivtrafik ska driftsättas och investeringar i
samhälls- och bebyggelseplanering färdigställas.
Det är en gemensam utmaning för aktörer i och utanför Halland att möta de
regionala behoven av en väl fungerande bostadsförsörjning, infrastruktur och
kollektivtrafik. Den gemensamma samplaneringsmodellen är ett sätt att utveckla
formerna för samverkan och samplanering där samhälls-, bebyggelse-, infrastrukturoch kollektivtrafikplanering går hand i hand. Samplanering är en nyckelfaktor för att
en hållbar regional utveckling ska kunna bli verklighet.
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Den halländska samplaneringsmodellen

Organisation och samverkan
Region Halland
Region Halland har ett regionalt utvecklingsuppdrag att samordna och leda processer
som bidrar till regional utveckling och tillväxt. Region Halland är länsplaneupprättare
vilket innebär ansvar för den långsiktiga planeringen av infrastrukturen i länet, bland
annat genom den regionala infrastrukturplanen. Att region Halland är både
länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndighet ökar samordningsmöjligheterna
mellan kollektivtrafikens utveckling och investeringar i infrastruktur i väg och
järnvägssystemen.
Hallandstrafiken
Hallandstrafiken AB är ett helägt bolag av Region Halland och har som
huvuduppgift att sköta den operativa planeringen av kollektivtrafiken i länet.
Hallandstrafiken upphandlar och samordnar den regionala kollektivtrafiken i Halland
på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten. Bolaget bereder även ärenden åt
kollektivtrafikmyndigheten.
Trafikverket
Trafikverket är ansvarigt för investeringar, drift och underhåll av statliga, nationella
och regionala, vägar och järnvägar. Dialogen, samarbetet och samplanering med
Trafikverket är en viktig del i utvecklingen av både infrastruktur och kollektivtrafik
och därmed också i utvecklingen av Halland. Trafikverket ansvarar för att ta fram
den nationella planen för transportsystemet. I nationell plan beslutas om
nyinvesteringar på väg och järnväg och där finns även medel till drift och underhåll.
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Kommunerna i Halland
Kommunerna i Halland är viktiga aktörer i utvecklingen av Halland. Genom det
kommunala planmonopolet har kommunerna ansvaret för hur bebyggelse- och
samhällsplaneringen utformas lokalt. Respektive kommuns utveckling är bidragande
till att sätta ramarna för vad som kan åstadkommas med infrastrukturen och ringar in
vilka behov som finns. Infrastrukturplanering, tillsammans med kollektivtrafiken, bör
integreras i samtliga delar av samhällsplaneringsprocessen och beaktas i tidiga skeden
i kommunens planering. Det krävs samplanering för att lösningarna ska bli bra för
invånarna vilket förutsätter nära samarbete mellan Region
Halland, Trafikverket, Hallandstrafiken och kommunerna.
Samarbetet med kommunerna på politisk nivå sker genom fortlöpande dialog genom
kommun-och regionledningsforum. Hallandstrafiken träffar kommunerna
regelbundet på en mer operativ basis och har dialoger vid framtagandet av den årliga
Kollektivtrafikplanen. Region Halland tillsammans med Hallandstrafiken anordnar
regelbundet möten för kommunrepresentanter som arbetar med frågor som berör
kollektivtrafik och infrastruktur genom Kollinfragruppen.
Angränsande regioner
Halland gränsar till Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län, Region
Kronoberg och Region Skåne. Utveckling av den länsöverskridande
infrastrukturen kräver samarbete med närliggande regioner och
kollektivtrafikmyndigheter. Öresundstågssystemet är ett sådant exempel på
samarbete, vilket är ett mellanregionalt och internationellt tågsystem i
Öresundsregionen. Arbetspendlingen mellan Kungsbacka kommun och Västra
Götalandsregionen är mycket omfattande. Region Hallands samverkan med Västra
Götalandsregionen inom det Västsvenska paketet är ett tydligt exempel på hur
infrastrukturinvesteringar utanför länet är av stor vikt för infrastrukturinvesteringar
utanför länet är av stor vikt för Halland. Kollektivtrafikmyndigheterna i Halland och
Västra Götaland har i en avsiktsförklaring angivit att intentionen är att det pågående
samarbetet ska fortsätta för att minimera effekterna av länsgränsen samt underlätta
planerings- och beslutsprocesser.
Regionsamverkan Sydsverige
Regionsamverkan Sydsverige, RSS, är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste
regioner: Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar
län, Region Kronoberg och Region Skåne. Regionsamverkan Sydsverige arbetar för
en långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling i de sydligaste regionerna. Infrastruktur
och kollektivtrafik är två av flera områden där samarbete pågår och i beslutade
positionspapper har gemensamma ställningstaganden och prioriteringar tagits fram
för utvecklingen av infrastrukturen och kollektivtrafiken i Sydsverige.
Greater Copenhagen
Greater Copenhagensamarbetet är ett näringslivspolitiskt partnerskap mellan Region
Skåne och Region Halland i Sverige, Region Sjælland och Region Hovedstaden i
Danmark och de tillhörande 85 kommunerna. Tillsammans arbetar de olika parterna
för att skapa ökad tillväxt, växande arbetsmarknad och god livskvalitet för regionens
totalt 4,4 miljoner invånare. Ett av målen är att bygga en region av internationell
betydelse. Parterna arbetar bland annat med att stärka en gränslös
kollektivtrafik genom gemensamma infrastrukturåtgärder som ska göra det lättare att
resa inom Greater Copenhagen.
21

STRING
STRING, South Western Baltic Sea Transregional Area Implementing New
Geography, är ett gränsöverskridande samarbete mellan regioner och städer i Sverige,
Norge, Danmark och Tyskland, som Region Halland är en part av. Syftet med
STRING är att stärka den regionala utvecklingen i tillväxtbältet Oslo – Göteborg –
Halland – Malmö – Köpenhamn – Hamburg.

Internationella stråk inom samarbetet String
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Förutsättningar och ramverk
Planprocess och uppdrag
Region Halland har ett regionalt utvecklingsuppdrag att samordna och leda processer
som bidrar till regional utveckling. Som ett led i detta har Region Halland ett statligt
uppdrag att ansvara för den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur i länet
och att ta fram förslag till regional infrastrukturplan för Halland, i egenskap av
länsplaneupprättare.
Inriktningsplaneringen för den kommande planeringsperioden 2022 - 2033 för den
nationella och de regionala infrastrukturplanerna har pågått på nationell och regional
nivå under 2020 och 2021. Trafikverket har tagit fram förslag till inriktningsunderlag
som presenterats för regeringen och har därefter anordnat remiss- och dialogmöten.
Region Halland har tagit fram en regional systemanalys för transportsystemet och
inom Regionsamverkan Sydsverige har ett gemensamt positionspapper för
infrastruktur med tillhörande prioriteringar beslutats. Inriktningsplaneringen följs i
nästa steg av åtgärdsplaneringen som innebär att identifiera åtgärder som ska
prioriteras i nationell och regional plan.

Process för planrevidering av nationell plan
Infrastrukturpropositionen
Riksdagen beslutade i juni 2021 om infrastrukturpropositionen Framtidens
infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige, prop. 2020/21:151. Beslutet
innehåller transportpolitiska mål och principer, principer för finansiering,
planeringssystemet för transportinfrastruktur och den totala ekonomiska ramen för
perioden 2022 - 2033. Infrastrukturpropositionen ligger till grund för
åtgärdsplaneringen och framtagandet av nya nationella och regionala planer.
Den ekonomiska ramen för trafikslagsövergripande åtgärder i den statliga
infrastrukturen för perioden 2022 - 2033 uppgår till 799 miljarder kronor, vilket är
drygt 176,5 miljarder mer än nu gällande plan. Framför allt ökas utrymmet för drift
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och underhåll, vidmakthållande, av landets järnvägar men även utrymmet för
investeringar i den statliga transportinfrastrukturen har ökat.
Ramen delas in i utveckling och vidmakthållande med följande ekonomiska ramar:
Utveckling av transportsystemet

437 miljarder kronor

Statliga järnvägar, drift, underhåll och reinvestering 165 miljarder kronor
Statliga vägar, drift och underhåll

197 miljarder kronor

Den totala ramen på 799 miljarder innefattar även de regionala infrastrukturplanerna
i hela landet, medel till stadsmiljöavtal samt ytterligare ett antal specifika
utgiftsposter. De regionala länsplanerna tilldelas sammanlagt 42 miljarder kronor.
Direktiv för åtgärdsplaneringen
Med utgångspunkt i propositionen har regeringen den 23 juni 2021 lämnat direktiv
till Trafikverket och länsplaneupprättarna, däribland Region Halland, att upprätta
förslag till nationell plan respektive regionala infrastrukturplaner för perioden 2022 2033. Förslaget till nationell plan ska redovisas till regeringen senast den 30
november 2021 och de regionala planerna ska redovisas senast 30 april 2022.
De transportpolitiska målen, transportpolitiska principerna, fyrstegsprincipen och ett
trafikslagsövergripande synsätt ska vara utgångspunkt för Trafikverket och
länsplaneupprättarnas förslag till åtgärder. Dessutom ska infrastrukturpropositionen
utgöra utgångspunkt för Trafikverket och länsplaneupprättarnas analyser och förslag
till åtgärder. Även regionala systemanalyser för transportsystemet utgör en
utgångspunkt för länsplaneupprättarna.
Samtliga samlade effektbedömningar för enskilda åtgärder och typer av åtgärder i
förslagen till nationell plan och länsplaner ska vara aktuella, kvalitetssäkrade, väl
dokumenterade, finnas samlade och hållas tillgängliga för alla i anslutning till
planförslagen från den tidpunkt då planförslagen skickas ut på remiss. Gränsen för
ett namngivet objekt i nationell plan är en totalkostnad av 100 mkr och däröver.
Under detta belopp kallas åtgärderna för trimning. Gränsen för ett namngivet objekt
i de regionala planerna har i direktivet justerats upp från 25 mkr till 50 mkr.
Trafikverket och länsplaneupprättarna ska i åtgärdsplaneringen tillämpa det 6:e
kapitlet i miljöbalken i syfte att kontinuerligt integrera miljöaspekter i den kommande
planen, så att en hållbar utveckling främjas. Miljökonsekvenser ska därvid identifieras,
beskrivas och bedömas.
I direktivet står bland annat att den regionala ramen ska användas för investeringar
och förbättringsåtgärder av transportinfrastruktur i länet. Länstransportplanen ska
redovisa hur medlen fördelas mellan trafikslagen och hur mycket medel som planerar
att läggas på cykelinfrastruktur. Planen ska även beskriva vilka åtgärder som bör
prioriteras för att bidra till att nå de transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen.
Vid prioriteringen av åtgärder bör förutsättningar för att möta behovet av ökat
bostadsbyggande och betydande industriinvesteringar redovisas.
Länsplanerna ska redovisa de namngivna objekt som beräknas ha en total kostnad av
minst 50 miljoner kronor och som bedöms bli utförda under planperioden. Region
Halland beslutar via planen om driftbidrag till regional flygplats.
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Nationell och regional plan
Nationell plan
Riksdagen har slagit fast hur stor den ekonomiska ramen är för åtgärder i den statliga
infrastrukturen under perioden 2022 - 2033. Den ekonomiska ramen fördelas över
två områden: utveckling och vidmakthållande av transportsystemet.
Utvecklingsmedlen fördelas i nästa steg till den nationella och de regionala planerna.
Trafikverkets och regionernas arbete med att ta fram planförslag sker i en samordnad
process och görs parallellt på nationell och regional nivå. Båda planerna ska vara
trafikslagsövergripande.
Den nationella planen omfattar åtgärder som investeringar i järnvägar och nationella
stamvägar samt drift och underhåll av vägar och järnvägar. I Halland omfattas alltså
samtliga järnvägar av den nationella planen, Västkustbanan och de tre regionala
banorna Viskadalsbanan, Halmstad-Nässjö Järnväg (HNJ) och Markarydsbanan. Av
de större vägarna är E6, väg 25 och 26 nationella stamvägar. Investeringar i dessa
järnvägar och vägar finansieras därmed av medel från nationell plan utifrån
prioriteringar av Trafikverket och regeringen.
Exempel på pågående och kommande nationella beslutade projekt i och utanför länet
som påverkar Hallands utveckling:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dubbelspår på Västkustbanan genom Varberg
Dubbelspår på Västkustbanan mellan Ängelholm och Maria
Dubbelspår på Västkustbanan mellan Maria och Helsingborg
Ombyggnad av Halmstad C bangård etapp 3, resecentrum
Åtgärder för längre, tyngre och större tåg. Sträckan Halmstad-Falkenberg
Västsvenska paketet. Infrastruktur i Västsverige inkl. tågtunneln Västlänken
Större reinvesteringar på Viskadalsbanan, HNJ-banan och Markarydsbanan
Kattegattleden. Färdigställande av den första nationella turistcykelleden.

I direktivet beskrivs några särskilda satsningar där medel från den nationella planen
kan komma att samfinansiera åtgärder i de regionala planerna. Det anges inga belopp
för dessa särskilda utpekanden men medel kan komma att avlasta länsplanerna med
följden att fler regionala åtgärder kan inrymmas. De nämnda satsningarna rör;
•
•
•
•

Regionala vägar: Förkorta restider på landsbygd. Trafiksäkerhet.
Cykelpott: En särskild pott till cykelåtgärder längs statliga allmänna vägar
Stadsmiljöavtal: Utveckling och effektivisering av stadsmiljöavtalen
Näringsliv: Hållbara transportlösningar som ökar intermodaliteten

Regional plan
Hallands län har fått en preliminär planeringsram för åren 2022 - 2033 på 1
370 miljoner kronor. Ramen har då justerats i förhållande till verkligt utfall av
upparbetade planmedel för planperioden 2018 – 2021. Den slutliga fördelningen av
ramen kommer att fastställas av regeringen under 2022.
Region Halland ska i den regionala planen prioritera och fördela dessa statliga medel
på olika åtgärdsområden, utifrån de förutsättningar som finns beskrivna i direktivet
för åtgärdsplaneringen. Trafikverket är den myndighet som har ansvar för att
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genomföra åtgärderna i den regionala infrastrukturplanen. Kommunerna ansvarar för
de åtgärder som beviljas statlig medfinansiering från planen.
Den regionala planen omfattar alla typer av investeringar i den statliga infrastrukturen
som inte omfattas av nationell plan. Medlen avsätts till åtgärder på regionala vägar,
samfinansiering av den nationella planen, kollektivtrafikåtgärder, cykelvägar,
trafiksäkerhetsåtgärder, smärreåtgärder, statlig medfinansiering för åtgärder på
kommunalt vägnät och bidrag till regional flygplats. För alla större
investeringsåtgärder i nationell och regional plan ska samlade effektbedömningar
(SEB) tas fram av Trafikverket. Dessa finns att ta del av på Trafikverkets hemsida
under rubriken ”Samhällsekonomiskt beslutsunderlag”.
Vilka typer av investeringar som den regionala planen får innehålla framgår
av förordningen (1997:263) om länsplaner för regional
transportinfrastruktur samt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till
vissa regionala kollektivtrafikanläggningar med mera. I bilaga 2 sammanfattas de
kategorier av investeringar som får rymmas i den regionala planen.
För Halland har vi en relativt god överblick över behov och brister i regionala och
nationella stråk. Det har på senare år genomförts ett antal åtgärdsvalsstudier (ÅVS)
för stråk, järnvägar, regionala vägar och tätorter med mera. Bland de stora
åtgärdsvalsstudierna kan nämnas;
•
•
•
•
•
•
•

Stråket Varberg – Göteborg
Väg 158. Åtgärder med fokus på kollektivtrafik
Väg 15. Åtgärder med inriktning mot trimning
Väg 153 och 154. Stigningsfält och trimning
Markarydsbanan. Mötesspår och stationer
Viskadalsstråket. Väg 41 och Viskadalsbanan
Väg 26. Nissastigen

Inför denna planomgång uppdaterades underlag för några av de regionala bristerna i
form av samlade effektbedömningar. Utöver de större namngivna åtgärdsförslag från
tidigare åtgärdsvalsstudier har Trafikverket inom ÅVS väg 158 räknats på en
mittseparerad sträcka, 2+1-väg, i syfte att underlätta för kollektivtrafiken Det finns
också uppdaterade underlag för väg 41 med fyra olika delsträckor som har bristande
trafiksäkerhet.
Något som kan komma att påverka åtgärder på de regionala vägarna är Trafikverkets
arbete med hastighetsförändringar på det statliga vägnätet som generellt sätt leder till
ökad trafiksäkerhet, men med sänkningar av medelhastigheten men som följd.
Möjligen kan den nämnda särskilda satsningen på att korta restider på landsbygd
spela en roll här, med nationellt bidrag till förbättringar av trafiksäkerheten och
exempelvis mitträckesväg med högre hastighet. Trafikverket planerar under det
kommande året att starta en åtgärdsvalsstudie för nationell väg 25, från Halmstad till
länsgränsen mot Kronoberg.
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Planeringssystemet
Planeringen av åtgärder i det statliga transportsystemet sker i flera steg och är
en process för vilken riksdagen och regeringen sätter ramarna.
Upplägget för nationell plan och regionala planer
Såväl den nationella planen som de regionala transportplanerna omfattar i regel tolv
år och aktualiseras och förlängs vart fjärde år. Därmed behöver det finnas en
långsiktighet och flexibilitet i planerna. Det är statliga medel som fördelas till den
nationella och de regionala planerna, vars innehåll styrs av regeringens direktiv och
slutligen även fastställs av regeringen. De första åren av planen innefattar i större
utsträckning åtgärder som är långt gångna, namngivna och konkreta. De sista åren
pekas brister och behov ut som behöver åtgärdas men också utredas mer innan de är
färdiga för byggstart. Behov och brister som genom åtgärdsvalsstudier blir till
konkreta åtgärder, kan komma att prioriteras i kommande planomgångar.
Trafikverkets planeringsprocess
Planeringen av åtgärder i transportinfrastrukturen genomförs i två steg. I det första
steget, inriktningsplaneringen, utreds mål, ekonomiska ramar och inriktning för den
kommande planeringsperioden. Analysen ligger till grund för den
infrastrukturproposition som regeringen presenterar med förslag till planeringsram
och inriktning för den aktuella planperioden. När riksdagen fattat beslut med
anledning av propositionen följer det andra steget, åtgärdsplaneringen. Trafikverket
och planeringsorgan på regional nivå upprättar i detta skede konkreta förslag till nya
åtgärdsplaner. Regeringen fastställer såväl den nationella som de regionala planerna.
De regionala planerna fastställs därefter även i respektive region.
Planeringen av transportinfrastrukturen i landet följer både en politisk och en
lagstyrd ordning. Den politiska delen utgörs av de tidiga och långsiktiga/strategiska
skedena av planeringen. Den politiska delen omfattar tidsmässigt cirka fyra år och
avslutas med att regeringen fastställer den av Trafikverket föreslagna nationella
transportplanen samt de 21 länstransportplanerna. För att namngivna åtgärder ska tas
in i dessa planer ska de föregås av en förberedande studie, en åtgärdsvalsstudie.

Bild. Regeringens planeringsprocess för transportsystemet
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Planläggningsprocessen för åtgärder
Efter att planerna har fastställts tar genomförandet vid. Enligt väglagen och lag om
byggande av järnväg ska planläggningsprocessen tillämpas för åtgärder som innebär
byggande av väg eller byggande av järnväg. Begreppen definieras i väglagen och lag
om byggande av järnväg som dels att anlägga en ny väg eller järnväg, dels att bygga
om en väg eller järnväg.

Planläggningsprocessen för åtgärder
Åtgärdsvalsstudien är den första delen av planläggningsprocessen. Den behandlar
vilka typer av åtgärder, oavsett trafikslag, som är möjliga att vidta för att lösa ett
transportbehov. Syftet med en åtgärdsvalsstudie är att ge underlag för att bestämma
vad som ska göras för att lösa transportbehovet. En funktionsutredning kan i vissa
fall vara ett alternativ till en åtgärdsvalsstudie.
Trafikverket arbetar i åtgärdsvalsstudierna efter fyrstegsprincipen. Syftet med
fyrstegsprincipen är att optimera det befintliga transportsystemet så långt som möjligt
och att utreda om det finns andra åtgärderna än om- och nybyggnation av
infrastruktur som kan lösa de brister som finns i transportsystemet. De två första
stegen lägger tyngdpunkten på hållbart resande, som handlar om att bearbeta
attityder och att framhålla och marknadsföra hållbara resval.

Fyrstegsprincipen
Ett väg- eller järnvägsprojekt som framkommer i åtgärdsvalsstudien eller
funktionsutredningen ska planeras enligt en särskild process som styrs av lagar. Den
leder slutligen fram till en vägplan respektive järnvägsplan. Arbetet med att ta fram
en väg- eller järnvägsplan kallas för planläggning. I planläggningen utreds var och hur
vägen eller järnvägen ska byggas, därefter ska en bygghandling tas fram. När vägeller järnvägsplanen vunnit laga kraft övergår projektet i ett byggskede för att
åtgärden ska verkställas.
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Finansiering av åtgärder i transportinfrastrukturen
I Sverige finansieras transportinfrastrukturen huvudsakligen av staten och
kommunerna. Vem som betalar beror på vem som har ansvaret för en väg eller
järnväg – vem som är väghållare. Väghållare är antingen staten, kommunen eller en
enskild väghållare, till exempel en samfällighetsförening. Majoriteten av antalet mil
väg i Sverige är enskilda vägar, bestående av såväl mindre vägar på landsbygden som
av mindre vägar för skogstransporter. De större vägar som binder samman olika
delar av landet är i mycket stor utsträckning statliga. Av järnvägarna i landet är de
flesta statliga, stickspår ut till olika industrier utgör generellt ett undantag.
Via den nationella och de regionala planerna för utveckling av transportsystemet
tilldelar regeringen pengar för att bygga ny och underhålla den statliga
transportinfrastrukturen. Pengarna hanteras av Trafikverket som har ansvaret för all
statlig transportinfrastruktur.
Gemensamma finansieringsformer
• Samfinansiering:
Gemensam finansiering mellan nationell och regional plan, det vill säga endast
statliga medel används. Exempelvis när medel från den regionala planen
samfinansierar en åtgärd i den nationella planen.
• Medfinansiering:
Finansiering med icke-statliga medel till en åtgärd i nationell eller regional plan,
exempelvis genom regionen, kommunen eller ett företag.
• Statlig medfinansiering:
Finansiering med statliga medel från nationell eller regional plan till åtgärder som
genomförs av annan aktör än staten (Trafikverket). Exempelvis åtgärder på
kommunalt vägnät.
Stadsmiljöavtal
Kommuner och landsting kan även söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så
kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara
stadsmiljöer. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva
lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik. Förutsättningar för stöd är också att
motprestationer genomförs som bidrar till hållbara transporter eller ökat
bostadsbyggande. Stadsmiljöavtalen är inte en del av de regionala planerna.
Finansieringsprinciper och åtaganden
Sedan en lång tid tillbaka har med- och samfinansiering av statlig
transportinfrastruktur förekommit i Halland. Trafikverket har ett generellt uppdrag
att pröva möjligheterna till medfinansiering för statlig infrastruktur och det har blivit
allt vanligare med gemensam finansiering i olika former. Utgångspunkten för urvalet
av åtgärder är de transportpolitiska målen, bland annat att åtgärderna ska
vara samhällsekonomiskt lönsamma. All sam- och medfinansiering ska utgå ifrån
uppskattade nyttor hos medfinansiärerna.
Till åtagandena om sam- och medfinansiering av statlig infrastruktur bör läggas de
andra åtaganden som kommuner och regioner gör för att transportsystemet ska
fungera. Det kan vara kommunala investeringar i infrastruktur eller ny bebyggelse.
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Ett stort åtagande för Region Halland är driften av den regionala kollektivtrafiken
som kostar cirka tre till fyra gånger mer än medlen i den regionala planen per
år. Såväl regionen som kommunerna arbetar tillsammans med Trafikverket med
fyrstegsprincipen i åtgärdsvalsstudier för att hitta de mest effektiva
lösningarna. Fyrstegsprincipen är ett viktigt verktyg för samplanering mellan
Trafikverket, regionen och kommunerna samt för prioriteringen av åtgärder.
Medlen i den regionala planen räcker inte till att täcka det stora behov av åtgärder
som finns. Med grund i parternas olika nyttor samt det begränsade utrymmet i planen
finns idag följande finansieringsprinciper i Halland:
• Kommunerna har möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering för åtgärder på
kommunalt vägnät för trafiksäkerhets-, miljö- och kollektivtrafikåtgärder. Upp till
50 procent medfinansiering kan beviljas utifrån de årliga tillgängliga medlen i
regional plan. Ansökan görs årligen till Trafikverket. För kollektivtrafikåtgärder
går ansökan genom Hallandstrafiken.
• Utbyggnad av cykelvägar har både en regional och en lokal/kommunal nytta.
Cykelvägarna finansieras därmed till 50 procent genom medel i regional plan och
till 50 procent av berörd kommun, genom kommunal medfinansiering till statlig
infrastruktur. Prioritering av utbyggnader av cykelvägar längs regionala vägar görs
i samverkan inom arbetet med den regionala cykelplanen.
Övriga principer;
• Vid etablering av nya stationer finansieras inte stationshus och plattformar med
tillhörande funktioner inom ramen för den regionala planen
• Åtgärder på regionala vägar kan initieras av andra aktörer än planupprättaren och
den andra aktören finansierar i dessa fall åtgärden till 100 procent
• Åtgärder på regionalt vägnät till följd av kommunala exploateringar ska inte
finansieras via planen
Åtaganden
Det finns redan gällande avtal, avsiktsförklaringar och överenskommelser som
påverkar den kommande planeringsperioden för den nationell och regionala planen.
Dessa åtaganden berör i första hand Region Halland. Trafikverket och de halländska
kommunerna. Med grund i den halländska samplaneringsmodellen har
avsiktsförklaringar tagits fram för olika samplaneringsobjekt; förberedelse för
persontågtrafik på Markarydsbanan, ny tågstation i Väröbacka och ny
uppställningsbangård på Halmstad C.
Följande nationella projekt har samfinansiering från regional infrastrukturplan 2022 –
2033;
•
•
•
•

Halmstad C bangårdsombyggnad, etapp 3
Ny uppställningsbangård Halmstad C *
Ny mötesstation på Markarydsbanan i Knäred
Förbättringar av plattformar längs Viskadalsbanan
* ska prövas i nationell plan
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Prioriteringar i planen
Den regionala infrastrukturplanen för Halland 2022 – 2033 har samhällsutveckling i
fokus genom ökad samplanering, mer hållbart resande och tillväxt för länet och dess
företag. De åtgärder som prioriteras i planen ska ha en tydlig regional och i vissa fall
även nationell nytta.
I planen finns sex prioriteringar, vilka grundar sig i ”Regional systemanalys för
transportsystemet, augusti 2020”. Inom varje prioritering finns en eller flera
åtgärdsområden. Prioriteringarna kompletterar varandra och hänger i viss mån ihop.
Prioriteringarna i planen är följande:
•
•
•
•
•
•

Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik
En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar utveckling
Cykel för ökad tillgänglighet och ett hållbart resande
Ett robust transportsystem för näringslivets transporter
Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer
Goda förbindelser med Stockholm

Fördelning av planmedel till olika åtgärdsområden
1 370 miljoner kronor har preliminärt tilldelats Region Halland att fördela inom
ramen för planen för hela perioden 2022 - 2033, där huvuddelen av dessa medel
redan är intecknade till olika pågående och planerade åtgärder. Hur dessa medel
fördelas på olika åtgärdsområden och i tid framgår av fördelningstabellen. En större
version av tabellen återfinns i bilaga 1.

Fördelningstabell. Planmedel fördelat på åtgärdsområden över 12-årsperioden 2022 – 2033
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Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad
tågtrafik
Hallands tillväxt bygger på att fler ska kunna resa till och från arbetet och högre studier utan
alltför stor miljöpåverkan. För näringslivet är det viktigt att det finns goda möjligheter till utbyte
med andra företag och att transportera gods. Med tanke på Hallands geografiska läge, mitt i ett
starkt växande Sydvästsverige, är den framtida utmaningen för Halland att kollektivtrafiken och
infrastrukturen kan hantera det ökade transportbehovet utifrån en växande befolkning.
Västkuststråket är det högst prioriterade stråket och Västkustbanan ryggraden i det hållbara
resandet i Halland och därmed en förutsättning för den halländska tillväxten. Flaskhalsar utmed
hela Västkustbanan behöver byggas bort för att stärka den interregionala tillgängligheten. På de
regionala banorna finns möjligheter att bättre knyta samman Halland med målpunkter i
omkringliggande län. Investeringar på järnvägen är i första hand en nationell angelägenhet och ska
finansieras genom nationell plan.
För att utveckla ett hållbart Halland behövs en integrerad samhällsutveckling och
infrastrukturinvesteringar som baseras på behov som genererar samhällsnytta.
Halland kännetecknas av en närhet som tillsammans med regionens läge skapar goda
möjligheter att utveckla attraktiva boendemiljöer och näringslivsetableringar i hela
Halland. Infrastrukturen är en bärande del i den utvecklingen. Genom att utveckla
tågtrafiken så att kapaciteten och restiderna förbättras kommer arbetsmarknaderna
att utvidgas och Halland kan i större utsträckning bidra till Göteborgs och Skånes
bostadsmarknader. Det planeras för ett omfattande bostadsbyggande i
Halland och flera bostadsbyggnadsprojekt planeras i stationsnära lägen. Med goda
kommunikationer finns även möjligheter för nya företagsetableringar i länet.
Västkustbanan har en internationell, nationell och regional funktion i ett stråk som
förbinder Oslo med Hamburg via Göteborg, Halland, Malmö och Köpenhamn.
Västkuststråket med Västkustbanan är identifierat som det viktigaste stråket för
Hallands utveckling och restiden bör därför minska mellan orterna utmed banan. Att
en utbyggnad av dubbelspår på hela banan mellan Göteborg och Lund (Malmö) blir
verklighet är en förutsättning för att kunna utnyttja Västkustbanans fulla potential.
Riksdagen beslutade redan 1992 att bygga ut hela Västkustbanan till dubbelspår men
än idag återstår att färdigställa tre enkelspårsträckor: Varberg-Hamra (dubbelspår
genom Varberg med resecentrum), Ängelholm-Maria och Maria-Helsingborg
Det största och viktigaste projektet inom Hallands gränser är att bygga ut dubbelspår
på sträckan Varberg-Hamra. Att åtgärda den flaskhals som det befintliga enkelspåret
utgör är en angelägen fråga på såväl internationell som nationell, regional och lokal
nivå. Det innebär en utökad kapacitet, minskade restider och ökad robusthet på
Västkustbanan samtidigt som mark frigörs i Varberg för stadsutveckling och
byggandet av en helt ny stadsdel. Projektet byggstartades 2019 och den regionala
samfinansieringen är redan är inbetald. Dubbelspåret väntas stå klart under 2024.
En annan betydande satsning är det Västsvenska paketet. Det innefattar en stor
mängd infrastrukturprojekt av olika storlek, där den planerade järnvägstunneln
Västlänken är det största projektet. Västlänken ger en ökad kapacitet in till och ut
från noden Göteborg och Region Halland är därför en av medfinansiärerna av
paketet. Region Halland har tidigare betalt in sin del av finansieringen.
Vid sidan av att fullfölja dubbelspårsutbyggnaden behövs fler förbigångsspår på
Västkustbanan för att kunna bygga ut tågtrafiken och möta det stora resbehov som
finns. Redan idag råder stor kapacitetsbrist i norra Halland och det resbehov som
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finns kan inte tillgodoses. Västkustbanan ska kunna klara kommande trafikökningar
för fjärrtåg med konkurrenskraftiga restider, regional- och pendeltåg med hög
turtäthet och inte minst godståg. En hög robusthet för både person- och
godstransporter är prioriterad och en ny mötesstation i Kungsbacka med tillhörande
partiellt fyrspår är prioriterat av Region Halland. På sikt behövs fyrspår längs
Västkustbanan mellan Kungsbacka – Göteborg.
För en god internationell tillgänglighet är Halland beroende av goda förbindelser till
Landvetter och Copenhagen Airport. Copenhagen Airport nås idag via
Västkustbanan medan Landvetter ännu saknar järnvägsförbindelse. En ny
järnvägsförbindelse till Landvetter med station i Mölndal förbättrar tillgängligheten
avsevärt och avlastar samtidigt Göteborg C.
Resecentrum och personbangårdar på Västkustbanan har även mycket stor betydelse
för ett attraktivt och hållbart transportsystem. Personbangården på Halmstad C är
hårt belastad och bristen försvårar införandet av tågtrafik på Markarydsbanan mellan
Halmstad och Hässleholm och även fler turer med ytterligare tågsystem på
Västkustbanan. Det finns en stor drift- och underhållsskuld på järnvägarna i Sverige,
inte minst på de regionala banorna. I Halland behövs stora reinvesteringar på
Viskadalsbanan, Markarydsbanan och Halmstad-Nässjö järnväg. Konsekvensen blir
annars hastighetssänkningar och längre restider med sämre konkurrenskraft för
kollektivtrafiken. Den trafik som Region Halland tillsammans med sina
grannregioner vill driva, förutsätter att staten tar sitt ansvar och sköter drift,
underhåll och reinvesteringar.
I trafikförsörjningsprogrammet finns beslut på att Region Halland ska verka för att
starta upp regionaltågstrafik på Markarydsbanan. En överenskommelse om ett
framtida trafikeringsupplägg har träffats mellan Region Halland, Region Kronoberg
och Region Skåne. Regionaltågstrafik på Markarydsbanan bidrar till att bättre knyta
ihop sydöstra Sverige med den svenska västkusten och Göteborg. Bristen på
mötesmöjligheter har identifierats för att kunna erbjuda en robust tågtrafik som ska
tillgodose resbehov för arbets- och studiependling.
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Samplanering med infrastrukturinvesteringar och ortsutveckling i Laholms kommun
är viktigt och satsningar på nya bostäder görs i stationsorterna Veinge och Knäred.
Markarydsbanans nytta är också nationell, då banan är en omledningsbana för annan
trafik. För att kunna införa persontrafik på Markarydsbanan krävs också åtgärder på
Halmstad C i syfte att öka kapacitet och möjlighet till uppställning av tåg.
Genom att korta restiden mellan Varberg och Borås, två växande
kommunhuvudorter som också är några av Västsveriges största städer, kan utbytet
mellan städerna öka. För att Viskadalsbanan ska bidra till att skapa en större
arbetsmarknad och ökad tillgänglighet krävs investeringar på banan, bland annat
behövs det på lite längre sikt nya mötesspår. Även Viskadalsbanan har en tydlig
nationell nytta då banan kan användas som omledning förbi Göteborg.
Kapacitetshöjande åtgärder på banan förutsätter dock reinvesteringar och underhåll.
Reinvestering är viktigt även längs HNJ-banan för att kunna bibehålla en god
standard och robusthet. En pågående stråkstudie ska bidra till att kartlägga framtida
behov och förutsättningar för utveckling i stråket mellan Halmstad-Hyltebruk.
På järnvägen är såväl investeringar som drift och underhåll ett nationellt ansvar.
Inom ”Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik” finns
samfinansieringsobjekt, vilket förutsätter att även staten prioriterar dessa åtgärder.
Prioriteringen innefattar:
• Bangårdsombyggnad Halmstad C, resecentrum, etapp 3.
• Ny omloppsnära uppställningsbangård Halmstad C.
• Samfinansiering av mindre järnvägsåtgärder.
I planen avsätts 164 miljoner kronor till fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring
genom utvecklad tågtrafik perioden 2022 - 2033.
Ombyggnad Halmstad C
I planen avsätts 47 miljoner kronor till ombyggnad av Halmstad C bangård under
perioden 2022 - 2033.
Halmstad är en viktig knutpunkt i regionen och en nod i järnvägssystemet. Den
bristande kapaciteten på Halmstad C utgör en begränsning för Västkustbanan i stort
och kapaciteten är inte tillräcklig för att hantera den av Trafikverket
prognosticerade tågtrafiken. Dagens utformning utgör även ett hinder för att
genomföra den planerade tågtrafik som finns beskriven i Region Hallands
trafikförsörjningsprogram. En ombyggnad behövs även för att skapa en säkrare
stationsmiljö och ett attraktivare och samlat resecentrum för ett hållbart
resande. Ombyggnaden medger även stadsutveckling genom säkrare och genare
förbindelser mellan stadsdelar på båda sidor av järnvägen.
I Halmstad tätort planeras för många nya bostäder i stationsnära lägen, till exempel
inom Stationsstaden Halmstad som har ett strategiskt läge med hamn, flygplats och
flera större vägar och järnvägar som möts. På senare år har ett flertal
transportintensiva företag valt att förlägga verksamheter i och närheten av staden.
I trafikförsörjningsprogrammet ”Kollektivtrafik för en hållbar regional utveckling i
Halland 2035” finns planer på utökad trafik på Västkustbanan och införande av
regionaltågstrafik på Markarydsbanan. Detta förutsätter dock att Halmstad C byggs
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om. Regeringens ambitioner om en överflyttning av gods från väg till järnväg för en
minskad klimatpåverkan förutsätter också att kapaciteten och robustheten i
järnvägssystemet är god. Västkustbanan trafikeras redan idag av stora godsflöden och
är en av de järnvägssträckor där en överflyttning skulle kunna ske.
Ombyggnad av Halmstad C är den tredje etappen i att skapa ett samlat resecentrum
för kollektivtrafiken i Halmstad. Halmstad kommun och Region Halland har
gemensamt finansierat etapp 1 och 2, vilket omfattar ombyggnad av region- och
stadsbussterminalen. Etapp 3 samfinansieras via den regionala planen med
47 miljoner kronor. Den totala kostnaden för hela projektet räknas till drygt 700
miljoner, inklusive nytt ställverk.
Åtgärderna innebär en ombyggnation av Halmstad C i syfte att tillskapa ytterligare
kapacitet, flexibilitet, ökad robusthet och säkerhet, förbättrad tillgänglighet och
förbättrade resecentrumfunktioner för nationell, regional och lokal nytta. I huvudsak
är åtgärderna följande:
• En ny plattform vid spår 5,
• Bredare och längre mittplattformar mellan spår 1 och 2 samt mellan spår 3 och 4,
• En ny gångtunnel under spårområdet med anslutningar till mittplattformarna via
trappor och hissar.
Ny omloppsnära uppställningsbangård Halmstad C.
I planen avsätts 17 mkr till samfinansiering av en ny uppställningsbangård.
Utifrån den stora åtgärdsvalsstudie som gjorts för att kartlägga behov och brister i
Halmstad järnvägssystem, har det identifierats ett antal investeringsåtgärder som är
viktiga att gå vidare med. En av dessa åtgärder är ett nytt uppställningsspår för
persontåg då de nuvarande uppställningsmöjligheterna inte svara upp mot behovet
och påverkar kapaciteten på Västkustbanan. Bangården är tänkt att placeras intill
nuvarande godsbangård och benämns av Trafikverket som ”Uppställningsbangård
för omloppsnära service”. Det finns behov av cirka 2 000 meter spår för uppställning
och service. Åtgärden beräknas ge en betydande regional nytta även om ansvaret för
att tillhandahålla uppställning huvudsakligen ligger på Trafikverket.
Samfinansiering av mindre järnvägsåtgärder
I planen avsätts 100 miljoner kronor till samfinansiering av mindre järnvägsåtgärder
under perioden 2022 - 2033.

Åtgärderna ska ha en tydlig regional nytta och medlen avsättas till samfinansiering av
kapacitetshöjande åtgärder, så som bland annat förbigångs- och mötesspår.
Behovet av ett mötesspår för att få till en attraktiv och pålitlig regionaltågstrafik på
Markarydsbanan är en prioriterad åtgärd inom detta åtgärdsområde. En förutsättning
för investeringar i kapacitetshöjande åtgärder är att en samfinansiering med nationell
transportplan kan komma till stånd och att staten tar sitt ansvar och sköter drift,
underhåll och reinvesteringar på de berörda banorna.
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En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar utveckling
Kollektivtrafikens konkurrenskraft och attraktivitet behöver stärkas för att främja en mer hållbar
regional utveckling. Genom att fler väljer kollektivtrafiken kan klimatpåverkan minska och
resmöjligheterna öka. Utvecklingen av kollektivtrafiken ska fokuseras till kollektivtrafikstråken
där det finns förutsättningar för att kollektivtrafiken långsiktigt kan utgöra ett attraktivt alternativ
till bilen. En väl utbyggd kollektivtrafik bidrar till ett mer inkluderande samhälle. En attraktiv
och väl utbyggd kollektivtrafik kan även bidra till att skapa attraktivitet i mindre orter. Genom att
fler väljer att resa kollektivt skapas också möjligheter att förbättra kollektivtrafikens utbud.
Utvecklingen av kollektivtrafikens infrastruktur är en viktig del
av kollektivtrafikutvecklingen i länet. För att kunna skapa en attraktiv kollektivtrafik
är det nödvändigt att ha en infrastruktur som är anpassad därefter. I det regionala
trafikförsörjningsprogrammet har kollektivtrafikstråk identifierats utifrån tre
kategorier av resor: lokala, regionala och interregionala. Kollektivtrafikstråken har
bedömts och klassificerats utifrån befolkningsunderlag, arbetspendling och potential
med flera andra parametrar. Utvecklingen av kollektivtrafikens infrastruktur behöver
koncentreras till kollektivtrafikstråken, där resbehoven bedöms vara störst. En viktig
och prioriterad åtgärd för att skapa en attraktiv kollektivtrafik är arbetet med att
förbättra framkomligheten och sänka restiden.
God tillgänglighet till kollektivtrafiken genom hög standard på bytespunkter är en
viktig förutsättning för kollektivtrafiken. I trafikförsörjningsprogrammet finns mål
om att skapa en större bytespunkt med utökad resenärsservice i tätorter utmed
kollektivtrafikstråken. Dessa större bytespunkter kan bidra till ett ökat resande
samtidigt som det också kan stärka tätorternas attraktivitet. Till dessa bytespunkter
behöver det skapas bra gång- och cykelvägar och erbjudas goda
parkeringsmöjligheter för cykel och vid behov även bil. Genom att koppla ihop
utbygganden av dessa bytespunkter med samhälls- och centrumutvecklingen i
tätorterna kan kollektivtrafiken bidra till att stärka centrumet i tätorten. Inom
prioriteringen ”Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer” finns tätorts- samt
framkomlighetsåtgärder, vilka bidrar till att skapa förutsättningar till att stärka
kollektivtrafikens attraktivitet på landsbygden.
Västkustbanan är ett mycket starkt kollektivtrafikstråk för såväl interregionala som
regionala resor. Pendlingen mellan kommunhuvudorterna längs med Västkustbanan i
Halland samt till och från Göteborg är mycket stor. Att skapa tillgänglighet till Oslo,
Köpenhamn och Hamburg är viktigt sett ur ett regionalt tillväxtperspektiv. Även de
regionala banorna, Viskadalsbanan, HNJ-banan och Markarydsbanan, har viktiga
funktioner i att tillgodose resbehovet. Åtgärderna inom prioriteringen ”Fler bostäder
och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik” bidrar i stor utsträckning
till kollektivtrafikens konkurrenskraft genom att möjliggöra ett utökat turutbud och
sänkta restider.
Prioriteringen innefattar:
• Kollektivtrafikåtgärder på regionalt vägnät,
• Statlig medfinansiering till kollektivtrafikåtgärder på kommunalt vägnät.
I planen avsätts 128 miljoner kronor till en attraktiv kollektivtrafik för en hållbar
utveckling perioden 2022 - 2033.
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Kollektivtrafikåtgärder på regionalt vägnät
I planen avsätts 72 miljoner kronor till kollektivtrafikåtgärder på regionalt
vägnät under perioden 2022 - 2033.
Åtgärdsområdet innefattar följande investeringar:
•
•

Om- och nybyggnationer av kollektivtrafikens bytespunkter
Parkeringar för cykel och bil vid större bytespunkter

När kollektivtrafikens bytespunkter byggs eller byggs om ska de
tillgänglighetsanpassas. Behovet av anslutande gång- och cykelväg samt parkeringar
för cykel och bil ska ses över och eventuella åtgärder samordnas. Riktlinjen är
att cirka 80 procent av medlen ska investeras i kollektivtrafikstråken, resterande 20
procent för bytespunkter som trafikeras av övriga linjer. För att en bytespunkt med
utökad resenärsservice ska kunna genomföras krävs god framförhållning samt
samplanering mellan kommunen, Hallandstrafiken och Region Halland, där
kommunen är initiativtagare.
Inom åtgärdsområdet finns även möjligheter att genomföra framkomlighetsåtgärder
för busstrafiken, vilka kan stärka kollektivtrafikens attraktivitet.
Statlig medfinansiering till kollektivtrafikåtgärder på kommunalt vägnät
I planen avsätts 56 miljoner kronor till statlig medfinansiering till
kollektivtrafikåtgärder på kommunalt vägnät under perioden 2022 - 2033.
Medfinansiering kan beviljas på upp till 50 procent. Kommunerna ansöker årligen till
Hallandstrafiken.
Åtgärdsområdet innefattar följande investeringar:
•
•
•

Om- och nybyggnationer av kollektivtrafikens bytespunkter,
Parkeringar för cykel och bil vid större bytespunkter,
Framkomlighetsåtgärder för busstrafiken.

.
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Cykel för ökad tillgänglighet och ett hållbart resande
För att främja ett mer hållbart resande och minska klimatpåverkan behöver det ges bättre
förutsättningar att cykla i Halland. Cykelinfrastruktur är en del i arbetet med utvecklingen av ett
hållbart transportsystem och behöver beaktas som en del av samhällsplaneringen. Genom att se till
att fler ska vilja och kunna cykla i Halland så förbättras tillgängligheten för de som inte har en bil
att tillgå, det blir ett mer inkluderande samhälle. Den fortsatta utvecklingen av cykelturism, särskilt
Kattegattleden, bidrar till att stärka näringslivets konkurrenskraft längs med leden. Samtidigt kan
utvecklingen av cykelinfrastrukturen bidra till att skapa attraktivitet i såväl stads- som
landsbygdsmiljöer och att minska trängseln.
Cykeln behöver stärkas som transportslag. Det finns inget sammanhållet cykelvägnät
på samma sätt som det gör för väg- eller järnvägsnätet. På många håll saknas en bra
och säker infrastruktur som möjliggör cykling till i första hand arbete eller studier.
Byggandet av nya cykelvägsförbindelser ska koncentreras till de platser där en
potential för ökad cykling finns.
Längs kusten i Halland, där 75 procent av hallänningarna bor, går den nationella
turistcykelleden Kattegattleden. På leden finns ett antal sträckor med bristande
trafiksäkerhet, vilka behöver byggas ut med separat cykelväg. Förutom att leden blir
mer attraktiv för turister, vilket gynnar näringslivet längs med kusten, så innebär en
fortsatt utveckling av leden även förbättrade pendlingsmöjligheter.
Cykelvägnätet behöver i större utsträckning knytas ihop med kollektivtrafiken för att
möjliggöra byten och ett mer hållbart resande. Möjligheterna att cykla i de större
städerna och på landsbygden behöver stärkas. Inom prioriteringen ”Attraktiva stadsoch landsbygdsmiljöer” finns tätorts- samt trafiksäkerhets- och miljöåtgärder, vilka
bidrar till att skapa förutsättningar till en ökad cykling i städer och på
landsbygden. Utbyggnaden av cykelvägnätet i länet behöver kompletteras med
satsningar på ändrade attityder och beteenden.
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Prioriteringen innefattar:
•

Cykelåtgärder på regionalt vägnät.

Cykelåtgärder på regionalt vägnät
I planen avsätts 162 miljoner kronor till cykelåtgärder på regionalt vägnät under
perioden 2022 - 2033.
Åtgärdsområdet innefattar utbyggnad av nya cykelvägsförbindelser. Utbyggnad av
cykelvägar finansieras till 50 procent av planen och till 50 procent genom kommunal
medfinansiering. Med medfinansieringen inkluderad uppgår summan därmed till det
dubbla.
Prioritering av de konkreta åtgärderna sker i den regionala cykelplanen, vilken
aktualiseras och förlängs till följd av att den regionala planen antas. Medlen inrymmer
såväl genomförandet av utpekade åtgärder Regional cykelplan 2020 – 2029 som en ny
omgång av åtgärder utmed det regionala vägnätet. Även en sträcka av den nationella
cykelturistleden Kattegattleden finns med bland cykelåtgärderna, mellan Stensjö –
Ugglarp i Falkenbergs kommun. Vid utbyggnad av ny cykelväg längs med det
regionala vägnätet ska även kollektivtrafikens bytespunkter ses över och eventuella
åtgärder samordnas.
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Ett robust transportsystem för näringslivets transporter
Näringslivet ställer allt högre krav på robustheten i transportsystemet. Ett robust transportsystem är
en avgörande faktor för näringslivets konkurrenskraft, eftersom det underlättar transportplaneringen
och innebär en ökad flexibilitet för densamma. Det är viktigt att transporterna i största möjliga
utsträckning kommer fram som planerat och att konsekvenserna inte blir för stora vid
trafikstörningar. Ett konkurrenskraftigt näringsliv med god tillväxt har också en positiv verkan för
sysselsättningen.
Näringslivets transportbehov fortsätter att öka. Sveriges näringsliv är
internationaliserat och genererar stora transportmängder. Utrikeshandeln förväntas
också att öka i relation till den inhemska handeln de kommande åren. Näringslivets
transporter är därmed komplexa och består av flera olika transportkedjor.
Transporterna är trafikslagsövergripande och sker såväl på det mindre vägnätet som i
de större stråken. God robusthet är därmed inte bara viktigt för vägtransporterna
utan för hela transportsystemet. De investeringar som ligger inom prioriteringen ”Fler
bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik” bidrar i stor utsträckning till
att stärka robustheten på järnvägen. Järnvägstransporterna är dock i stor utsträckning
långväga och för att järnvägen ska vara ett alternativ för de halländska företagen
krävs att robustheten stärks i järnvägssystemet i stort och inte bara i Halland.
En god robusthet på vägnätet är av stor vikt eftersom de allra flesta transporter inom
landet går med lastbil. Även de transporter som går på sjön och järnvägen behöver
allt som oftast använda sig av vägnätet för att nå hela vägen från start till mål.
Vägnätet kommer att vara centralt för näringslivets transporter även framöver och
framkomligheten på vägnätet måste värnas, såväl i de starka stråken som på de
mindre vägarna. Åtgärder inom prioriteringen ”Attraktiva stads- och
landsbygdsmiljöer” som gynnar framkomligheten på vägnätet bidrar i hög utsträckning
till att förbättra robustheten i transportsystemet i Halland.
I de större transportstråken är kapacitetsbehoven som störst. Västkuststråket är ett
centralt transportstråk för näringslivets transporter i Sverige, i vilket en stor del av
den svenska importen och exporten passerar. Godstrafiken på Västkustbanan och
lastbilsflödena på E6 är betydligt större än i samtliga andra regionala transportstråk.
De mellanregionala flödena är tillika störst till och från Västra Götaland och Skåne.
God framkomlighet och tillgänglighet i Västkuststråket är av stor vikt för
näringslivets transporter i Sverige, inte bara för Halland. Längs med E6 finns behov
av att åtgärda ett antal trafikplatser, framför allt i norr, för att värna en god funktion
och framkomlighet på vägen.
Vägförbindelserna inåt landet knyter samman Halland med viktiga målpunkter såväl
inom som utanför länet. Flera av de mer transportintensiva företagen i länet är
beroende av dessa förbindelser för sina transporter och några av dem är dessutom
lokaliserade utmed dessa vägar, så som Gekås, Derome och Stora Enso i Hyltebruk
med flera. Väg 26 är en nationell stamväg som behöver åtgärdas inom ramen för den
nationella planen, där sträckan Halmstad-Oskarström är prioriterad. God
tillgänglighet och robusthet i de regionala transportstråken är av stor vikt
för näringslivets transporter. Trafikverket har aviserat anpassning av
hastighetsgränser på ett antal större vägar i länet. Det är viktigt att detta utreds
närmre och att den interregionala tillgängligheten beaktas i dessa sammanhang.
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Prioriteringen innefattar:
• Näringslivets transporter på väg 153 och 154.

Näringslivets transporter på väg 153 och 154
I planen avsätts 172 miljoner kronor till näringslivets transporter på väg 153 och
154 under perioden 2022 - 2029.
I detta ingår stigningsfält på väg 153 för cirka 103 mkr och trimningsåtgärder för 68
mkr. Cirka 2/3 av de totala medlen är tänkt att vara vikta åt väg 153 och 1/3 åt väg
154. Det huvudsakliga syftet med åtgärderna är att förbättra förutsättningarna för
näringslivets transporter i de regionala transportstråken men de ska samtidigt beakta
och kunna ta höjd för åtgärder som även stärker kollektivtrafiken.
Väg 153 och 154 förbinder Västkuststråket med Ullared och Värnamo. För
transporterna till och från Ullared samt mellan Småland och Varberg är dessa stråk
betydelsefulla och eftersom tillväxten för företagen i området är stark finns ett behov
av åtgärder på dessa vägar för att säkerställa en god robusthet och framkomlighet
för näringslivets transporter i synnerhet och på vägarna i allmänhet. Trafikflödena på
vägarna motiverar en högre standard än vad vägarna har idag.
Väg 153 ingår i det regionala transportstråket Varberg-Värnamo med Ullared som en
viktig knutpunkt längs med vägen. Väg 154 ingår i det regionala transportstråket
Falkenberg-Ullared. Trafikmängderna såväl totalt som för lastbilstransporter är större
på väg 153, som också har en lägre standard. Mellan Varberg och Ullared respektive
Falkenberg och Ullared är busstrafiken väl utbyggd, där båda utgör starka
kollektivtrafikstråk enligt det halländska trafikförsörjningsprogrammet.
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Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer
Hög attraktivitet är ett av de tre målen i den halländska tillväxtstrategin. Både stad och land är
viktiga för den regionala utvecklingen. Städernas roll som mötesplatser för hälsa, företagsamhet,
innovationer och kultur, gör att de spelar en betydande roll för hela regionen som tillväxtmotorer och
utveckling av konkurrenskraft. Genom förändrade boendemönster med ökad flyttning till den
tätortsnära landsbygden stärks sambanden mellan stad och land. Ett fokus på att skapa mer
attraktiva miljöer och förbättrad tillgänglighet i städer och på landsbygden kan i sin tur även
påverka inflyttningen positivt, vilket skapar behov av fler bostäder och en större marknad för
tjänster och företagande. Hallands framtida utmaning inom detta område är att fortsatt erbjuda
attraktiva, hållbara och inkluderande boende- och livsmiljöer i såväl städer som på landsbygd.
En god tillgänglighet i transportsystemet bidrar till Hallands attraktivitet som region.
Med en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik skapas goda
kommunikationsmöjligheter och hög tillgänglighet. För att skapa attraktiva stads- och
landsbygdsmiljöer behöver fokus därmed ligga både på en ökad tillgänglighet i
transportsystemet och på åtgärder i städer och i landsbygdsmiljöer som genererar
attraktivitet på de specifika platserna.
Framkomligheten i det regionala transportsystemet, i första hand i de regionala
transportstråken, behöver stärkas för en ökad tillgänglighet och robusthet. Detta
gynnar inte bara hallänningarnas resmöjligheter, det är även av stor vikt för det
halländska näringslivets konkurrenskraft. Idag finns större brister i det nationella
stamvägnätet på E6, framför allt vid trafikplatserna, samt väg 25 och 26. På det
regionala vägnätet finns större brister på ett flertal större vägar: 15, 41, 153, 154 och
158. Vissa brister på väg 153 och 154 åtgärdas inom prioriteringen ”Ett robust
transportsystem för näringslivets transporter”. I kollektivtrafikstråken kan det finnas
möjligheter att genomföra framkomlighetsåtgärder som förbättrar kollektivtrafikens
restider och därmed stärker dess konkurrenskraft gentemot bilen.
För att bidra till ett mer hållbart resande är det angeläget att förbättra tillgängligheten
för oskyddade trafikanter på landsbygden. De flesta människor bor i tätorter och i
tätorterna finns även de flesta målpunkterna för boende på landsbygden. I tätorterna
kan ett flertal mindre åtgärder kombineras för att gynna gång, cykel och
kollektivtrafik. Tätortsåtgärderna kan med fördel samordnas med berörd
kommun för ytterligare utväxling.
Arbetet med en förbättrad trafiksäkerhet, i enlighet med Nollvisionen, har varit
framgångsrikt och det finns ett stort behov av åtgärder för att förbättra
trafiksäkerheten i transportsystemet. Även klimat- och miljöpåverkan behöver
minska för att en hållbar utveckling ska uppnås. Såväl trafiksäkerhets- som
miljöåtgärder är dessutom i stor utsträckning positiva för de oskyddade trafikanterna
och därmed det hållbara resandet.
Prioriteringen innefattar:
• Smärreåtgärder på regionalt vägnät,
• Statlig medfinansiering till trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunalt
vägnät,
• Utbyggnad av väg 940 invid Onsala samhälle.
I planen avsätts 714 miljoner kronor till attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer
perioden 2022 - 2033.
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Smärreåtgärder på regionalt vägnät
I planen avsätts 198 miljoner kronor till smärre åtgärder på regionalt vägnät under
perioden 2022 - 2033.
Åtgärdsområdet innefattar följande investeringar:
• Framkomlighetsåtgärder
• Tätortsåtgärder
• Trafiksäkerhets- och miljöåtgärder
Tätortsåtgärder och framkomlighetsåtgärder som syftar till att förbättra
kollektivtrafikens attraktivitet i kollektivtrafikstråken kräver god framförhållning och
samplanering mellan kommun, Hallandstrafiken och Region Halland.
Trafiksäkerhets- och miljöåtgärder längs regionala vägstråk hämtas främst ur
genomförda åtgärdsvalsstudier. Åtgärder på vägarna 153 och 154 beskrivs under
prioriteringen Ett robust transportsystem för Näringslivets transporter.

Statlig medfinansiering till trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunalt
vägnät
I planen avsätts 52 miljoner kronor till statlig medfinansiering till trafiksäkerhets- och
miljöåtgärder på kommunalt vägnät under perioden 2022 - 2033. Medfinansiering
kan beviljas på upp till 50 procent av en åtgärd. Kommunerna ansöker årligen till
Trafikverket.
Åtgärdsområdet innefattar följande investeringar:
•

Trafiksäkerhets- och miljöåtgärder.

Prioritet ges till åtgärder som förbättrar för oskyddade trafikanter och barns situation
i trafiken, till åtgärder med stor potential för cykling och till åtgärder som minskar
antalet bullerutsatta personer.
Utbyggnad av väg 940 invid Onsala samhälle
I planen avsätts 464 miljoner kronor till utbyggnad av väg 940, Rösan - Forsbäck.
Trafikförhållandena i Onsala har diskuterats sedan mitten av 1950-talet och
befolkningen på Onsalahalvön har ökat under lång tid. Över 80 % av den arbetsföra
befolkningen arbetar på annan ort, majoriteten i Kungsbacka, Göteborg och
Mölndal. Behovet av en bra förbindelse är därmed stort och väg 940 är i sin
nuvarande standard inte byggd för att hantera de trafikmängder som den belastas av
idag. Dagens trafiksituation med stora flöden inne i tätorten är inte tillfredsställande.
För att åtgärda dagens problembild på Onsalavägen och möta framtida behov
planeras anläggning av en cirka 7 kilometer ny väg utanför Onsala samhälle, från
Rösan till Forsbäck där den ansluter till befintlig väg. I planen avsätts 464 miljoner
kronor till utbyggnad av väg 940 invid Onsala samhälle under perioden 2022 2033. Trafikverket fastställde 2016 vägplanen för väg 940 Rösan - Forsbäck men den
överklagades. 2018 fastställde regeringen slutligen vägplanen.
Syftet med investeringen är att förbättra trafiksäkerhet och boendemiljö, minska
barriäreffekten längs befintlig väg samt möjliggöra för fortsatt tillväxt i området.
Vidare syftar åtgärden till att förbättra framkomligheten för alla trafikslag såsom
gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och trafik från anslutande vägar.
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I projektet ingår också gång- och cykelvägar, bytespunkter för buss samt
cykelparkeringar vid bytespunkterna.
Kungsbacka kommun medfinansierar objektet genom att överta väghållaransvaret
och betala samtliga ombyggnader på befintlig väg (enligt medfinansieringsavtal från
2009-10-19). Inriktningen är att utveckla den befintliga vägen för bland annat
kollektivtrafik. Åtgärderna kommer att genomföras när den nya vägen är byggd.
Planeringen av åtgärden har tagit lång tid och byggstarten har skjutits upp, framför
allt beroende på svårlösta artskyddsfrågor.
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Goda förbindelser med Stockholm
Det är av stor vikt att arbeta för fortsatt goda och snabba förbindelser med Stockholm, utifrån de
huvudstads- och huvudkontorsfunktioner som finns i Stockholmsregionen. Goda förbindelser med
Stockholm förbättrar förutsättningarna för människor och företag att bo och verka i Halland och
stärker Hallands attraktivitet. Därmed är det viktigt för näringslivets konkurrenskraft och till
följd av det förstärks sysselsättningen.
Västkustbanan är ryggraden för det hållbara resandet i Halland och utgör den
huvudsakliga förbindelsen med Stockholm, via Göteborg. Att fullfölja
dubbelspårsutbyggnaden och se till att det finns tillräcklig kapacitet på Västkustbanan
är viktigt för hela Hallands utveckling. Åtgärder som finns inom prioriteringen ”Fler
bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik” bidrar således
även till att förbättra förbindelserna med huvudstaden. Vid sidan av goda
förbindelser med tåg erbjuder flyget ett komplement, i första hand via Landvetter
och Halmstad flygplats. Genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter finns även
möjlighet till goda förbindelser med Stockholm utan faktiska transporter eller resor.
Prioriteringen innefattar:
• Driftbidrag till regional flygplats
Driftbidrag till regional flygplats
I planen avsätts 30 miljoner kronor för driftbidrag till regional flygplats under perioden
2022 - 2033, ett bidrag om 2.5 miljoner kronor årligen till Halmstad City Airport.
Som ett komplement till tåget är Halmstad flygplats viktig för södra Halland, med
dagliga direktflyg till huvudstaden och de bytesmöjligheter som erbjuds där. Medlen
går till att upprätthålla fortsatt goda förbindelser mellan Stockholm och Halland.
I den preliminära ramen som framgår av direktiven är medel inräknade som bland
annat får användas till bidrag till kommuner som utbetalar ersättning till drift till icke
statliga flygplatser. Region Halland ska som länsplaneupprättare besluta om och i
vilken omfattning dessa medel ska användas för driftbidrag till regionala flygplatser
eller andra åtgärder i de regionala
trafiksystemen. En kommun med en
icke statlig flygplats som har trafik
under allmän trafikplikt kan ansöka om
bidrag för kostnader för drift av
flygplatsen. Länets flygplats, Halmstad
City Airport, har idag ett statligt
driftbidrag uppgående till 2,5 miljoner
kronor per år. Bidraget hanterats och
administrerats av Trafikverket.
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Process för framtagande av planen
Parallellt med framtagandet av den regionala infrastrukturplanen 2022 - 2033 har
Region Halland haft avstämningar med de halländska kommunerna på både politiskoch tjänstemannanivå. Trafikverket är en viktig samarbetspart som har bistått med
kompetens och synpunkter under arbetets gång och avstämningsmöten har även
hållits med Länsstyrelsen.
Arbetet grundar sig i den regionala systemanalysen för transportsystemet som togs
fram 2020. Under framtagandet av såväl systemanalysen som den regionala planen
har avstämningar skett regelbundet med i första hand Kollinfragruppen, där
kollektivtrafik- och infrastrukturansvariga i kommunerna, Region Halland och
Hallandstrafiken deltar. Arbetet har även redovisats till kommunala tjänstemän inom
Samhällsbyggnadschefsgruppen och ÖP-gruppen. Kommunerna har bjudits in till
dialogmöten om planen inför remiss, där de har fått tillfälle att lämna synpunkter och
berätta om sina utmaningar.
På politisk nivå har arbetet kontinuerligt stämts av med Regionstyrelsens
tillväxtutskott respektive arbetsutskott, med början hösten 2020 och under hela 2021.
Även Regionstyrelsen har fått information om planrevideringen. Därtill har arbetet
presenterats inför Chefsgrupp Halland (CGH) och i Kommun- och
regionledningsforum (KRF).
Regeringen fastslår preliminärt planen våren 2022. Därefter kan planen beslutas i
regionfullmäktige.
Uppföljning och justeringar av antagen plan
Regionen följer årligen upp planens genomförande och sammanfattar utfallet i
en redovisning, i samverkan med Trafikverket. Uppföljningen utgår ifrån de sex
prioriteringarna i planen och hur genomförandet av planen bidrar till en hållbar
regional utveckling. Budget och utfall kommer även att beskrivas övergripande, för
att få en bild av hur medlen används.
Det är regionfullmäktige som fastställer planen utifrån den ekonomiska ram som
staten fördelat till Halland. I planen framgår vilka åtgärder som ska genomföras
under vilka år. Genomförandet behöver vara flexibelt och kunna hantera tids- och
kostnadsförändringar av projekt. I de fall omfördelning av medel under pågående
planperiod behöver beslutas, exempelvis med anledningar av förseningar, är det
regionstyrelsen som har möjlighet att fatta beslut inom totalt givna planramar.
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Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning
Region Halland har upphandlat Trivector Traffic AB att upprätta en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av förslaget till regional plan. Uppdraget har
formulerats efter samråd med berörda parter. Syftet med samrådet är att identifiera
de miljöaspekter som har störst betydelse för byggande av transportinfrastruktur.
Miljöbedömningen i planen sker på en övergripande nivå och på frågeställningar som
är relevanta att bedöma i ett tidigt ske. Det är planens åtgärdsområden som
miljöbedöms – hur påverkar de olika åtgärdsområde de utvalda miljömålen, det
övergripande klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045 samt
klimatmålet för transportsektorn om minskning av växthusgasutsläppen med 70
procent till år 2030.
Planens inriktning och innehåll ska också värderas mot sex av målen i Agenda 2030:
nr 7 Hållbar energi för alla, nr 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, nr
10 Minskad ojämlikhet, nr 11 Hållbara städer och samhällen, nr 13 Bekämpa
klimatförändringarna och nr 15 Ekosystem och biologisk mångfald.
Det praktiska arbetet med bedömning av betydande miljöpåverkan går ut på att bryta
ner de utpekade målen i aspekter och bedömningskriterier. De olika
aspekterna/kriterierna delas i sin tur in i fyra fokusområden: Klimat, Hälsa,
Landskap samt Resurser tillgängliga för människan. Bedömning görs för
respektive åtgärdskategori i länsplanen. I tabellen redovisas en samlad bedömning av
det nya planförslaget 2022 – 2033 samlade påverkan på det fyra fokusområdena.

Fokusområde

Bedömning

Klimat

Positiv

Hälsa

Positiv

Resurser tillgängliga för
människan

Ingen
påverkan

Landskap

Negativ

Tillfredsställande
underlag
Negativ

OOO
OO

Underlag
saknas

O
O

Den samlade bedömningen blir:
Klimat: Åtgärderna har såväl positiv som negativ påverkan och en sammanvägd
bedömning är svår att göra. Vägåtgärderna går generellt i negativ riktning medan
övriga åtgärder generellt går i positiv riktning.
Hälsa: Åtgärderna ger generellt sett en positiv påverkan.
Resurser: Åtgärderna har till stor del ingen påverkan men det är svårt att göra en
rättvisande bedömning då det i många fall saknas underlag.
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Landskap: Åtgärderna ger sammanvägt en negativ påverkan, främst på grund av de
större vägobjekten.
Nationella miljökvalitetsmål: Planförslaget går i varierande riktning avseende de
nationella miljökvalitetsmål som är relevanta för miljöbedömningen. Planen bidrar i
positiv riktning avseende frisk luft och bara naturlig försurning, både positiv och
negativ riktning avseende begränsad klimatpåverkan, ingen förändring avseende god
bebyggd miljö och levande sjöar och vattendrag, och negativ riktning avseende rikt
växt- och djurliv.
Hållbarhetsaspekter Agenda 2030: Planförslaget går i positiv riktning för de flesta
hållbarhetsaspekterna inom Agenda 2030 som är relevanta för miljöbedömningen.
Planen bidrar i både positiv riktning avseende aktiv mobilitet, buller, luftkvalitet och
trafiksäkerhet, i både positiv och negativ riktning avseende klimatpåverkan, och i
negativ riktning avseende biologisk mångfald.
Etappmål trafiksäkerhet: Planförslaget går i positiv riktning avseende etappmålet
inom trafiksäkerhet avseende antal omkomna och svårt skadade i trafiken.
Etappmål klimat: Planförslaget går i både positiv och negativ riktning avseende
etappmålet inom klimat.
När det slutliga planförslaget antas ska en särskild sammanfattning tas fram som
beskriver;
• hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet,
• hur hänsyn har tagits till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter,
• skälen för att planen eller programmet har antagits i stället för de alternativ som
övervägts, och
• vilka åtgärder som planeras för att övervaka och följa upp den betydande
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. Lag
(2017:955).

48

Bilaga 1: Fördelningstabell. Planmedel fördelat på
åtgärdsområden över 12-årsperioden 2022 - 2033
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Bilaga 2: Förordning om länsplaner
Vilka typer av investeringar som den regionala planen får innehålla
framgår av förordningen (1997:263) om länsplaner för regional
transportinfrastruktur samt förordningen (2009:237) om statlig
medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar med mera.
Följande investeringar kan innefattas i de regionala planerna:
• Investeringar i statliga vägar som inte ingår i det nationella
stamvägnätet,
• Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av
transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av
befintlig infrastruktur,
• Åtgärder i andra icke statliga finansierade anläggningar av
betydelse för det regionala transportsystemet som bör redovisas i
planen,
• Driftbidrag till icke-statliga finansierade flygplatser som bedöms
vara strategiskt viktiga för regionen,
• Investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket om
en nationell plan för transportinfrastruktur,
• Byggandet och drift av enskilda vägar,
• Åtgärder till vilka bidrag kan lämnas enligt förordningen om statlig
medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar mm,
vilket innefattar bland annat:
- Byggande av väg- och gatuanläggningar för regional
kollektivtrafik som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov,
- Byggande av spåranläggning för regional kollektivtrafik som
tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov,
- Byggande av stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser och
andra liknande anläggningar för trafikanternas behov vid regionalt
kollektivt resande,
- Transportinformatik eller fysiska åtgärder för förbättrad miljö
och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator,
- Åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för
funktionshindrade resenärer etcetera.
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Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning för regional
infrastrukturplan Halland 2022 - 2033
Se separat dokument
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-10-12

§ 360
Dnr 2021-00952
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS, kvartal 2 2021
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16 kap
6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Vård & Omsorg 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
Nämnden för Vård & Omsorg, § 82, 2021-09-15
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-03
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

KUNGSBACKA KOMMUN

Nämnden för Vård & Omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (1)

Datum

2021-09-15

§ 82
Dnr 2021-00005
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2021
kvartal 2
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta rapport om ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen kvartal 2 år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera
alla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum. Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
och till de förtroendevalda revisorerna. Kommunen ska även rapportera in avbrott i
verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte verkställts på nytt inom tre
månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig beslut”.
Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje
kvartal. I samband med rapporteringen ska nämnden för Vård & Omsorg informera
kommunfullmäktige genom en statistikrapport.
Vård & Omsorg hade den 30 juni 2021 18 beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen,
som inte verkställts inom 3 månader.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-03
Beslutsgång
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden för
Vård & Omsorg beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-09-03
Diarienummer

2021-00005

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2021 kvartal 2
Förslag till beslut
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
kvartal 2 år 2021.
Sammanfattning
Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering
ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till de förtroendevalda revisorerna.
Kommunen ska även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte
verkställts på nytt inom tre månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig
beslut”.
Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje kvartal. I samband med
rapporteringen ska nämnden informera kommunfullmäktige genom en statistikrapport.
Vård & Omsorg hade den 30 juni 2021 18 beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, som inte
verkställts inom 3 månader.

Vård & Omsorg

1 (3)

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

KUNGSBACKA KOMMUN

2 (3)

2021

Totalt antal personer med särskilt
boendebeslut som inte har verkställts
inom 3 månader
Varav
- antal personer som tackat nej till
erbjudande
- antal personer som tackat nej till fler
erbjudanden
- ej fått något erbjudande
- avlidna
- avsagt sig beslut
- Verkställda under kvartalet
Summa
Varav
- Antal personer som har väntat på
boende 4 - 6 månader

Kvartal
1

Kvartal
2

24

9

7

7

0

1

0
1
1
16

0
0
2
2
25

12

22

5

- Antal personer som har väntat på
boende 7 - 9 månader

2

3

- Antal personer som har väntat på
boende 10 - 12 månader.

0

1

0

0

- Antal personer som har väntat på
boende > 12 månader
Summa
Totalt antal personer med
växelvårdsbeslut som inte har
verkställts inom 3 månader
Varav
- antal personer som tackat nej till
erbjudanden
- antal personer som tackat nej till fler
erbjudanden
- ej fått något erbjudande
- avlidna

24

9

5

9

0

2

0

0

5
0

2
0

Kvartal
3

Kvartal
4

KUNGSBACKA KOMMUN

- avsagt sig beslut
- Verkställda under kvartalet
Summa
Varav
- Antal personer som har väntat på
växelvård 4 - 6 månader
- Antal personer som har väntat på
växelvård 7 - 9 månader
- Antal personer som har väntat på
växelvård 10 - 12 månader.
- Antal personer som har väntat på
växelvård > 12 månader
Summa

3 (3)

0
0
5

3
4
11

5

5

0

4

0

0

0

0

5

9

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-03
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Pia Berglund
Verksamhetschef

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-10-12

§ 361
Dnr 2021-00963
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2021
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 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
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, § 134, 2021-09-16
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse 2021-09-02
Förvaltningen för Vård & Omsorg, sammanställning av ej verkställda beslut
inrapporterade till IVO kvartal 2
Förvaltningen för Vård & Omsorg, sammanställning av ej verkställda gynnande
beslut inrapporterade till IVO kvartal 1-4 2020 och 1-2 2021
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

KUNGSBACKA KOMMUN

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (1)

Datum

2021-09-16

§ 134
Dnr 2021-00097
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
2021
Beslut
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2021-04-01 till 2021-06-30.
Sammanfattning av ärendet
En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 skall 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. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i
samband med rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje
kvartal.
Beslutsunderlag
Se, jämte sammanställningar, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-02, där det
föreslås att nämnden godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, för perioden 2021-04-01 till 2021-06-30.
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2 2021
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3-4 2020 och kvartal 1-2
2021
Beslutsgång
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisning av
ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2021-04-01 till
2021-06-30.
Förslaget antas.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-09-02

Diarienummer

IF 2021-00097

Redovisning av inrapporterade ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS – kvartal 2 2021
Förslag till beslut
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för
perioden 2021-04-01 till 2021-06-30.
Sammanfattning av ärendet
En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen den 11 juli 2006.
Från den 1 juli 2008 skall 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. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård
och omsorg, IVO.
Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i samband med
rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-02
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2 2021
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3-4 2020 och kvartal 1-2 2021
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer

1 (2)
Josefine Jönsson
0300-838345
Nämndsekreterare

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f §, socialtjänstlagen, SoL
Från barn och ungdomsenheten visar redovisningen för perioden 2021-04-01 till 2021-06-30 att 16
beslut har inrapporterats och avser icke verkställda gynnande beslut inom tre månader. Nio av dessa är
från tidigare kvartalsrapportering. De ej verkställda gynnande besluten avser kontaktperson,
kontaktfamilj och gruppverksamhet. Av de gynnande besluten som ej kunnat verkställas gällande
kontaktperson och kontaktfamilj beror tio på resursbrist i form av lämpliga familjer och personer som
kan ta uppdrag. Ett beslut har verkställts under detta kvartal och sex har avslutats.
Inga ej verkställda gynnande beslut från vuxenenheten har inrapporterats till IVO under perioden
2021-04-01 till 2021-06-30.
Inga ej verkställda gynnande beslut från familjeenheten har inrapporterats till IVO under perioden
2021-04-01 till 2021-06-30.
Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS samt socialtjänstlagen, SoL.
Sammandrag av redovisningen för perioden 2021-04-01 till 2021-06-30 visar 30 beslut enligt lagen om
stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och sex beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), som
inrapporterats och avser ej verkställda gynnande beslut inom 3 månader.
Ärenden enligt SoL gäller beslut om boendestöd. Tre av de inrapporterade besluten är från tidigare
kvartalsrapportering, ett beslut har verkställts under detta kvartal.
I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse
samt bostad med särskild service är 24 av dessa från tidigare kvartalsrapportering. Elva beslut har
verkställts under detta kvartal och två har avslutats.
Såväl inom LSS som SoL beror de gynnande beslut som ej kunnat verkställas på att den enskilde
tackat nej till erbjuden insats, tagit tillbaka sin ansökan eller att det varit svårt att hitta lämplig
uppdragstagare. Bostadsbristen är också en betydande faktor. Den pågående pandemin har även
bidragit till att verkställigheten av vissa beslut har dragit ut på tiden.

Karin Martinsson
Förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-09-02

Diarienummer

IF 2021-00097

Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 2, 2021
Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1
Insats

Antal
beslut/
nya
beslut
14,
varav
7 nya

Orsak

Varav verkställda/ avslutade
under kvartal 4

10 resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare
4 annat skäl

1 verkställt
9 ej verkställda
4 avslutade

Öppenvårdsverksamhet
SoL 4:1

2

2 annat skäl

2 avslutade

Summa beslut

16

16

16

Insats

Antal
beslut/
nya
beslut
6, varav
3 nya

Kontaktfamilj och
kontaktperson
SoL 4:1

Boendestöd enligt SoL 4:1

Kontaktperson enligt SoL
4:1

0

Bostad med särskild
service enligt SoL 5:5 eller
5:7

0

Korttidsvistelse i form av
läger enligt SoL 4:1

0

Avlösning i hemmet enligt
SoL 4:1

0

Summa beslut

6

Orsak

Varav verkställda/ avslutade
under kvartal 4

5 annat skäl
1 resursbrist
tackat nej

1 verkställt
4 ej verkställda
1 avslutat

6

6
1 (2)

Josefine Jönsson
0300-838345
Nämndsekreterare

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Insats

Antal
beslut/
nya
beslut
0

Orsak

Varav verkställda/avslutade
under kvartal 4

Ledsagarservice
LSS 9.3 §

5

5 annat skäl, varav 3 avvaktar pga
covid-19

2 verkställda
3 ej verkställda

Kontaktperson
LSS 9.4 §
Avlösarservice i hemmet
LSS 9.5 §

3, varav
1 nytt
4, varav
1 nytt

3 annat skäl, varav 2 avvaktar pga
covid-19
2 tackat nej
2 annat skäl, vill avvakta pga
covid-19

1 verkställt
2 ej verkställda
1 verkställt
2 ej verkställda
1 avslutat

Korttidsvistelse
LSS 9.6 §

6, varav
1 nytt

2 tackat nej
4 annat skäl

Bostad med särskild
service LSS 9.8 §

1

1 resursbrist

4
1
1
1

Bostad med särskild
service LSS 9.9 §

11, varav
3 nya

1 annat skäl
4 resursbrist
6 tackat nej

3 verkställda
8 ej verkställda

Daglig verksamhet
LSS 9.10 §

0

Summa beslut

30

30

30

Personlig assistans
LSS 9.2 §

Karin Martinsson
Förvaltningschef

verkställda
ej verkställt
avslutat
ej verkställt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-10-26

§ 372
Dnr 2020-00395
Antagande av taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med
tillhörande tjänster till organisationer och enskilda invånare
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med
tillhörande tjänster till organisationer och enskilda invånare, daterad 2021-10-13, att
gälla från den 1 januari 2022.
Tidigare beslutad taxa upphör samtidigt att gälla.
Kommunfullmäktige delegerar till nämnden för Kultur & Fritid att besluta om under
året tillkommande hyror inom ramen för taxan.
Sammanfattning av ärendet
Kultur & Fritid har gjort en översyn av bidrags- och taxesystemet för föreningslivet.
En del av översynen rör taxan för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar
med tillhörande tjänster. Taxan ska antas av kommunfullmäktige.
Nämnden för Kultur & Fritid beslutade vid sitt sammanträde den 23 september 2021
att anta ett nytt bidragssystem till föreningar. Vid samma sammanträde lämnades
också ett förslag till kommunfullmäktige om en ny taxa för uthyrning av lokaler med
mera.
Taxan bygger på nedanstående faktorer:
-

Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet
Marknadsjämförelse
Upplevelse av nytta för kunden snarare än kostnadstäckning för kommunen
Mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet
Lika behandling av liknande hyrestagare
Enkelhet framför exakthet
Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna
Principen om att inte konkurrera med privata alternativ

Sammantaget är avgiftsnivåerna på liknande nivå som tidigare år och jämförbara
med grannkommuner.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-13
Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till
organisationer och enskilda invånare, reviderad 2021-10-13
Nämnden för Kultur & Fritid 2021-09-23, §§ 45-46
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-09-16
Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till
organisationer och enskilda invånare, 2021-09-16
Taxor & avgifter 2021 Kultur & Fritid
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2021-10-26

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
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-10-13
Diarienummer

KS 2020-00395

Antagande av taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster
till organisationer och enskilda invånare
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till
organisationer och enskilda invånare, daterad 2021-10-13, att gälla från den 1 januari 2022.
Tidigare beslutad taxa upphör samtidigt att gälla.
Kommunfullmäktige delegerar till nämnden för Kultur & Fritid att besluta om under året
tillkommande hyror inom ramen för taxan.
Sammanfattning av ärendet
Kultur & Fritid har gjort en översyn av bidrags- och taxesystemet för föreningslivet. En del av
översynen rör taxan för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster.
Taxan ska antas av kommunfullmäktige.
Nämnden för Kultur & Fritid beslutade vid sitt sammanträde den 23 september 2021 att anta ett nytt
bidragssystem till föreningar. Vid samma sammanträde lämnades också ett förslag till
kommunfullmäktige om en ny taxa för uthyrning av lokaler med mera.
Taxan bygger på nedanstående faktorer:









Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet
Marknadsjämförelse
Upplevelse av nytta för kunden snarare än kostnadstäckning för kommunen
Mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet
Lika behandling av liknande hyrestagare
Enkelhet framför exakthet
Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna
Principen om att inte konkurrera med privata alternativ

Sammantaget är avgiftsnivåerna på liknande nivå som tidigare år och jämförbara med
grannkommuner.

Kungsbacka kommun
Lotta Gradén
0300-834230
Specialist kvalitet & internkontroll

1 (3)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-13
Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till organisationer och enskilda
invånare, reviderad 2021-10-13
Nämnden för Kultur & Fritid 2021-09-23, §§ 45-46
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-09-16
Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till organisationer och enskilda
invånare, 2021-09-16
Taxor & avgifter 2021 Kultur & Fritid
Beslutet skickas till
Nämnden för Kultur & Fritid, Kommunledningskontoret: kansliet
Beskrivning av ärendet
Kultur & Fritid har gjort en översyn av bidrags- och taxesystemet för föreningslivet. En del av
översynen rör taxan för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster.
Taxan ska antas av kommunfullmäktige.
Nämnden för Kultur & Fritid beslutade vid sitt sammanträde den 23 september 2021 att anta ett nytt
bidragssystem till föreningar. Vid samma sammanträde lämnades också ett förslag till
kommunfullmäktige om en ny taxa för uthyrning av lokaler med mera.
Taxan bygger på nedanstående faktorer:









Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet
Marknadsjämförelse
Upplevelse av nytta för kunden snarare än kostnadstäckning för kommunen
Mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet
Lika behandling av liknande hyrestagare
Enkelhet framför exakthet
Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna
Principen om att inte konkurrera med privata alternativ

Fördjupad bakgrund till punkterna ovan framgår av förslaget till taxa punkt 3.
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår i sitt beslut att kommunfullmäktige delegerar till nämnden för
Kultur & Fritid att tillkommande taxor och hyror beslutas av nämnden löpande under året.
Kommunledningskontoret föreslår efter samråd med förvaltningen för Kultur & Fritid att delegeringen
begränsas till att besluta om under året tillkommande hyror inom ramen för taxan.

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

Taxedokumentet följer den gemensamma struktur som tagits fram för taxor i Kungsbacka kommun.
Sammantaget är avgiftsnivåerna på liknande nivå som tidigare år och jämförbara med
grannkommuner. Avgiftstabellen återfinns i taxedokumentet.
Övergångsbestämmelser tillämpas genom att extra bidrag kan tillskjutas i det fall skillnaden gentemot
tidigare taxebeslut ger ohanterliga ekonomiska effekter för en enskild förening. Sådana beslut kommer
att fattas som enskilda beslut av nämnden för Kultur & Fritid.
Taxan omfattar inte större kulturevenemangslokaler som teatern. Den omfattar inte heller så kallad
logitaxa.
Förvaltningen för Kultur och Fritid har genomfört en prövning av barnets bästa som underlag för
nämndens beslut.
Allmänt om taxor
En kommun får enligt kommunallagen 2 kap 5-6 §§ ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som
kommunen tillhandahåller. Denna reglering gäller för de avgifter som inte regleras i särskild
lagstiftning, som eventuellt har andra principer för avgiftsuttaget än nedan eller med förbud för
avgiftsuttag.
Kommunen är fri enligt reglerna i kommunallagen att själv avgöra vilken eller vilka verksamheter som
ska finansieras med avgifter respektive skatter samt i hur stor utsträckning det ska göras. Kommunen
kan därmed bestämma graden av avgiftsfinansiering. Det finns inte heller någon skyldighet att alls ta
ut avgifter för tjänster och nyttigheter som tillhandahålls invånarna inom ramen för den så kallade
kommunala kompetensen.
Huvudregeln är att högre avgifter än som motsvarar självkostnad inte får tas ut. Självkostnadsprincipen
får frångås i fråga om förvaltning av kommunal egendom, eftersom kommunen får tillgodogöra sig
värdet av sin egendom enligt principen om god ekonomisk hushållning, enligt kommunallagen 11 kap
1 §. Det gäller till exempel uthyrning av kommunens lokaler. Det innebär även att marknadshyror får
tas ut när kommunen hyr ut på en konkurrensutsatt marknad.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

Taxa för uthyrning av lokaler och
anläggningar med tillhörande
tjänster till organisationer och
enskilda invånare

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

1. Inledande bestämmelser
Denna taxa gäller avgifter för tillfällig uthyrning av kommunala lokaler, företrädesvis sådana
lokaler som kan användas per timme eller per termin för kultur- eller fritidsändamål av främst
föreningar och privatpersoner. Även andra grupper och syften kan förekomma t ex uthyrning för
någon form av kommersiell verksamhet men det förekommer i mindre omfattning. Grundsyftet med
att ha taxan med tillhörande avgift är att den ska vara så låg så den signalerar att lokaler är en resurs
som kommunen vill göra tillgänglig för sina invånare och föreningar i så stor omfattning som
möjligt. Samtidigt ska den var så hög så att lokaler inte upplevs som en fri nyttighet som därmed
riskerar att överutnyttjas av enskilda. I det fall det handlar om kommersiell verksamhet hyrs lokaler
ut i det fall det finns en koppling till kommunens mål och i så fall till en marknadsmässig avgift
som offereras separat.

2. Avgränsningar
Taxa för uthyrning av Kungsbacka teater, Snäckan, naturum Fjärås Bräcka och för logitaxa och
avgifter för övernattning ingår ej i denna taxa.

3. Beräkningsgrunder
Beräkningsgrunden utgår främst från följande principer:









Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet
Marknadsjämförelse
Upplevelse av nytta för kunden snarare än kostnadstäckning för kommunen
Mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet
Lika behandling av liknande hyrestagare
Enkelhet framför exakthet
Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna
Principen om att inte konkurrera med privata alternativ

Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet, i detta fall en lokal eller anläggning med tillhörande
tjänst. Enligt kommunallagens självkostnadsprincip finns möjlighet att ta ut en självkostnad vid
tillhandahållande av t ex en lokal eller tjänst. Enligt ”Kungsbackas program för Folkhälsa” vill
kommunen att invånare, föreningar och andra organisationer ska nyttja befintliga lokaler så mycket
som möjligt bl a för att folkhälsan ska öka. Denna vilja tar sig uttryck genom att den avgift
kommunen tar ut vid lokal- och anläggningsbokning är betydligt lägre än kommunens självkostnad
för lokalen eller anläggningen. Den har som främsta syfte att styra så att tillgång och efterfrågan
balanseras på bästa sätt.
Marknadsjämförelse har gjorts för att säkra att Kungsbacka kommuns taxekonstruktion ger
avgifter som är i paritet med de som gäller i vår omedelbara omvärld. En för stor skillnad skulle
medföra spänningar mellan kommuner och rörelser av invånare över kommungränserna.
Avgiften ska rimma med den upplevelse av nytta kunden känner av att få tillgång till en
lokal/anläggning i förhållande till andra lokaler/anläggningar (likställighetsprincipen). Den bygger
alltså inte alls på verklig självkostnad eller att kommunen ska få delar av sin självkostnad täckt.
Avgiften ska leda till att mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet. Det uppnås
om avgiften är tillräckligt låg så att så många som möjligt känner att de vill nyttja hela den
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lokalkapacitet som kommunen har vid varje givet tillfälle. Avgiften ska samtidigt vara så hög att
ingen anser sig ha råd att boka mer timmar än vad som motsvarar det verkliga behovet. Om utbud
och efterfrågan inte stämmer överens avgör kommunen hur tillgängliga lokalresurser ska fördelas.
Lika behandling av liknande hyrestagare (likställighetsprincipen) innebär att alla hyrestagare har
grupperats in i tre olika kategorier. Kategorierna bygger i sin tur på hur stor anledning kommunen
har att subventionera den kategorin utifrån politiskt fastställda mål och styrdokument. Lägst
avgiftsnivå tillämpas för föreningar och högst till privatpersoner och företag. Det finns även en
tredje kategori som kommunen vill tillhandahålla låga avgifter för eftersom deras verksamhet oftast
leder till att kommunens mål uppfylls.
Enkelhet framför exakthet innebär att vi vill ha jämna och avrundade avgiftsbelopp uttryckt som
avgift per timme så att alla förstår att det är en form av enkel avgift snarare än en exakt beräkning
av en verklig lokalkostnad. Den blir då enklare att administrera, enklare att komma ihåg och göra
överslagsberäkningar efter. Avgifterna ska heller inte höjas med index årligen vilket kommer leda
till att de omedelbart blir exakta. Taxan och avgiftsnivåerna för lokaluthyrning ska istället ses över
vartannat år. I samband med översynen kommer Nämnden för Kultur & Fritid föreslå vilka avgifter
som ska ändras.
Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna men även kommunen
i samband med bokning, budgetering och betalning. Det möjliggörs bl a av jämna och avrundade
belopp som nyss nämndes ovan men även av att det endast finns tre kategorier av hyrestagare och
fem olika lokal/anläggningstyper som har olika avgifter.
Principen om att inte konkurrera med privata alternativ innebär att avgifterna för de lokal- och
anläggningstyper som även finns på den privata marknaden ska åsättas avgiftsnivåer som motsvarar
marknadsnivå så att kommunen inte påverkar marknaden med sin prissättning i för hög grad. Den
innebär också att den grupp av hyrestagare som inte kommunen ska stödja enligt mål och
styrdokument ska betala en marknadsmässig avgift.

4. Mervärdesskatt
Moms är inkluderat i alla avgifter när det är aktuellt. I övrigt gäller momsfrihet enligt
mervärdesskattelagen (1994:200).
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5. Avgiftsbelopp/taxetabell
Avgiften beror på vilken kategori hyresgästen tillhör och vilken lokal/anläggningstyp som ska hyras.
Följande matris bildas:

Anläggningsskötsel och transporttjänster
Avgift tas ut i det fall det är en frekvent och återkommande syssla av icke engångskaraktär. Avgiften
motsvarar i grunden självkostnadspris och uttrycks som ett timpris som kan variera beroende på dag och tid
på dygnet.
Avgiftsfria upplåtelser
Helt avgiftsfria upplåtelser förekommer också. Materiel som ingår i ”Idrottsplats Skogen”, såsom
arrangemangsutrustning, kan lånas avgiftsfritt såvida det inte rör sig om större mängder för stora evenemang.
Då lämnas offert som bygger på självkostnadsprincipen.
Specialarrangemang
Taxa för arrangemang ges enligt separat offert utifrån arrangemangets utformning.

6. Indexjustering av avgiftsbelopp
Taxan och avgiftsnivåerna för lokaluthyrning kommer ses över vartannat år. I samband med översynen
kommer Nämnden för Kultur & Fritid föreslå vilka avgifter som ska ändras. De kommer således inte räknas
upp med något index per automatik varje år. På så sätt kan vi över tid behålla avgifter på samma nivå eller
föreslå jämna avgiftsbelopp som över tid är enkla att förstå, komma ihåg och att grunda beräkningar på.
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7. Delegering av beslut
Kommunfullmäktige delegerar till nämnden för Kultur & Fritid att besluta om under året tillkommande
hyror inom ramen för taxan.

8. Ikraftträdande
Denna taxa träder ikraft fr om 2022-01-01.

Beslutad av: Kommunfullmäktige 2021:xx
Gäller från: 2022-01-01
Ansvarig förvaltning: Kultur & Fritid
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur & Fritid

Datum

1 (1)

2021-09-23

§ 45
Dnr 2021-00176
Beslut om nytt bidragssystem till föreningar
Beslut
Nytt bidragssystem för föreningar fastställes med acklamation. Systemet innehåller
regelverk, beräkningsmallar, rutiner för ansökningsförfarande och beslutsfattande.
Ikraftträdande sker 2022-01-01. Uppföljning av effekterna ska göras kontinuerligt
och en utvärdering av systemet ska ske efter två år. Rapport sker till nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbackas bidragssystem syftar att tillsammans med taxesystemet stödja bredden,
mångfalden och nytänkandet. Det ska stimulera till välmående och ett meningsfullt
sammanhang för många samt ökad folkhälsa och nytta för samhället- ”Ett attraktivt
och socialt hållbart Kungsbacka” där föreningarna utgör en mycket viktig del.
Systemet gäller barn- och ungdomsföreningar, kulturföreningar, folkhälsoföreningar,
handikappföreningar samt de grupper som vill genomföra arrangemang eller andra
goda initiativ som leder till att kommunens mål uppnås.
Ledord för det nya bidragen och taxorna har varit enkelhet och transparens. Bidragen
kommer bli förutsägbara och ge föreningarna tydliga planeringsförutsättningar, vara
enkla att förstå och lätta att administrera för föreningarna. Systemet ska uppfattas
som likvärdigt, enkelt och transparent. På längre sikt ska det nya systemet leda till
följande effekter:
• Det ska vara enkelt och transparant att förstå, ansöka om och få.
• Det är förutsägbart och upplevas som jämlikt i den mening att olika
föreningar/individer och evenemang behöver olika stöd eller borttagande av
strukturella hinder för att de efterfrågade effekterna ska uppstå.
• Att kommunens mål uppnås, på individnivå, dvs. distribueras på rätt sätt mellan
individer som blir berörda.
• Möjliggöra föreningsliv i hela kommunen, från norr till söder. När det gäller lokaler
ska samverkan kring lokaler premieras.
Systemet omfattar ca 17 miljoner kronor per år.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-09-20
Prövning av barnets bästa, 2021-09-20

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur & Fritid

Datum

1 (1)

2021-09-23

§ 46
Dnr 2021-00177
Beslut om taxa och avgifter för uthyrning av kommunala lokaler
Beslut
Nämnden för Kultur & Fritid antar ”Taxa och avgifter för uthyrning av kommunala
lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till organisationer och invånare”,
daterad 21-09-16 att gälla från 2022-01-01 eller annars när beslut i
kommunfullmäktige vinner laga kraft och översänder den till kommunfullmäktige för
fastställande. Tidigare taxa upphör samtidigt att gälla.
Beslut under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan:
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att effekterna av den nya taxan ska följas upp
kontinuerligt och att taxan ska vara föremål för utvärdering vartannat år.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har många lokaler som kan nyttjas av invånare och organisationer av
olika slag. Nyttjandet är förknippat med en avgift som ofta är av symbolisk art för att
både uppmuntra till lokalutnyttjande men samtidigt minska risken för att
överbokning sker av vissa så att tillgängligheten till lokaler därmed minskar totalt
sett för alla andra. Taxan, som förklarar hur avgifterna har konstruerats, bygger på
principerna om att en avgift får tas ut för en nyttighet samt att upplevelsen av
avgiften motsvarar nyttan och att avgiften är i paritet med motsvarande avgifter i vår
omvärld. Liknande hyrestagare ska också behandlas enligt likabehandlingsprincipen.
Den ska leda till att utbud och efterfrågan balanseras samt karaktäriseras av enkelhet
framför exakthet och litet behov av administration. Taxedokumentet återfinns som
bilaga och följer den struktur som taxor i Kungsbacka kommun har. Så kallad
logitaxa som avser övernattning i lokaler ingår inte i detta beslut då särskilt beslut
om logitaxa fattats tidigare.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-09-16
Taxa för uthyrning av kommunala lokaler, 2021-09-16
Taxor och avgifter 2021 (Äldre taxa avs. lokaler och anläggningar som upphör i och
med detta beslut)
Prövning av barnets bästa, 2021-09-20
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-09-16
Diarienummer

KFT 2021-00177

Beslut om taxa och avgifter för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar med
tillhörande tjänster

Förslag till beslut för fastställande i Kommunfullmäktige
Nämnden för Kultur & Fritid antar ”Taxa och avgifter för uthyrning av kommunala lokaler och
anläggningar med tillhörande tjänster till organisationer och invånare”, daterad 21-09-16 att gälla från
2022-01-01 eller annars när beslut i kommunfullmäktige vinner laga kraft och översänder den till
kommunfullmäktige för fastställande. Tidigare taxa upphör samtidigt att gälla.
Förslag till beslut under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan:
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att effekterna av den nya taxan ska följas upp kontinuerligt och
att taxan ska vara föremål för utvärdering vartannat år.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har många lokaler som kan nyttjas av invånare och organisationer av olika slag. Nyttjandet
är förknippat med en avgift som ofta är av symbolisk art för att både uppmuntra till lokalutnyttjande
men samtidigt minska risken för att överbokning sker av vissa så att tillgängligheten till lokaler
därmed minskar totalt sett för alla andra. Taxan, som förklarar hur avgifterna har konstruerats, bygger
på principerna om att en avgift får tas ut för en nyttighet samt att upplevelsen av avgiften motsvarar
nyttan och att avgiften är i paritet med motsvarande avgifter i vår omvärld. Liknande hyrestagare ska
också behandlas enligt likabehandlingsprincipen. Den ska leda till att utbud och efterfrågan balanseras
samt karaktäriseras av enkelhet framför exakthet och litet behov av administration. Taxedokumentet
återfinns som bilaga och följer den struktur som taxor i Kungsbacka kommun har. Så kallad logitaxa
som avser övernattning i lokaler ingår inte i detta beslut då särskilt beslut om logitaxa fattats tidigare.
Beskrivning av ärendet
Tidigare taxa har efter många års tillämpning blivit otydlig och den följer inte den nyligen framtagna
kommungemensamma mallen. En översyn av hela bidrags- och taxesystemet har gjorts. Både nya
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taxor, avgiftsnivåer, bidragsregler och bidragsbelopp har tagits fram för beslut under 2021. Samtliga
dessa hänger ihop och behöver harmonisera med varandra.
Avgiftsnivåerna för olika hyresobjekt har efter många års ackumulerade justeringar blivit skeva
sinsemellan samt utgörs numera av mycket exakta belopp ner till entalsnivå vilket förespeglar att de
bygger på en självkostnad vilket inte är fallet.
Grundprinciperna i det gamla taxesystemet var att avgifterna ursprungligen byggde på en
självkostnadsnivå. Bidragssystemet byggde delvis på att bidrag kunde erhållas för del av
självkostnaden. Detta förfaringssätt är mycket tungt administrativt och en onödig omväg när syftet
med en avgift för att hyra en lokal främst är att undvika att en och samma förening eller invånare bokar
så många timmar i en lokal att andra inte får möjlighet. Är en förhyrning förknippad med en mindre
avgift undviks överbokningar.
Det nya taxesystemet bygger på att avgifterna ska utgöras av jämna och avrundade belopp och där
nyttan av att få tillgång till en lokal/anläggning ska vara förknippad med en avgift som hänger ihop
med hur stor nyttan är; En liten lokal har lägre avgift än en större. Avgifterna ska också skilja sig åt
beroende på vilken kategori hyresgästen tillhör; Kommunen vill t ex subventionera barn- och
ungdomsföreningar mer än vuxna privatpersoners fritidsintressen.
Det finns tre kategorier, 1-3, av hyrestagare där föreningar får lägst avgifter. Därefter kommer andra
typer av föreningar eller sammanslutningar som tillhör de grupper eller aktiviteter kommunen vill
stödja utifrån olika typer av styrdokument och mål. Den kategori som kan hyra lokaler men till
marknadspris tillhör inte den målgrupp kommunen vill stödja med skattemedel. Det vore också
olämpligt om kommunen, genom att hålla låga avgifter för denna grupp, konkurrerade med privata
alternativ som finns.
Det finns några olika typer av lokaler/anläggningar, A-F, där varje typ har en avgift som ska spegla det
värde lokalutnyttjaren upplever att få tillgång till lokalen/anläggningen i förhållande till de andra
lokal/anläggningstyperna.
Avgiftstabellen återfinns i taxetabell, se bilaga.
Övergångsbestämmelser tillämpas genom att extra bidrag kan tillskjutas i det fall skillnaden gentemot
tidigare taxebeslut ger ohanterliga ekonomiska effekter för en enskild förening. Sådana beslut fattas
som enskilda beslut av Nämnden för Kultur & Fritid.
Denna taxa med tillhörande avgifter är inte tillämplig på de större kulturevenemangslokaler vi har i
kommunen såsom teatern etc.
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Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-09-16
Taxa för uthyrning av kommunala lokaler, 2021-09-16
Taxor och avgifter 2021 (Äldre taxa avs. lokaler och anläggningar som upphör i och med detta beslut)
Prövning av barnets bästa, 2021-09-20

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet

Ulrika Granfors

Malin Fjellström

Förvaltningschef

Förvaltningscontroller

Taxa för uthyrning av lokaler och
anläggningar med tillhörande
tjänster till organisationer och
enskilda invånare

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

1. Inledande bestämmelser
Denna taxa gäller avgifter för tillfällig uthyrning av kommunala lokaler, företrädesvis sådana
lokaler som kan användas per timme eller per termin för kultur- eller fritidsändamål av främst
föreningar och privatpersoner. Även andra grupper och syften kan förekomma t ex uthyrning för
någon form av kommersiell verksamhet men det förekommer i mindre omfattning. Grundsyftet med
att ha taxan med tillhörande avgift är att den ska vara så låg så den signalerar att lokaler är en resurs
som kommunen vill göra tillgänglig för sina invånare och föreningar i så stor omfattning som
möjligt. Samtidigt ska den var så hög så att lokaler inte upplevs som en fri nyttighet som därmed
riskerar att överutnyttjas av enskilda. I det fall det handlar om kommersiell verksamhet hyrs lokaler
ut i det fall det finns en koppling till kommunens mål och i så fall till en marknadsmässig avgift
som offereras separat.

2. Avgränsningar
Taxa för uthyrning av Kungsbacka teater, Snäckan, naturum Fjärås Bräcka och för logitaxa och
avgifter för övernattning ingår ej i denna taxa.

3. Beräkningsgrunder
Beräkningsgrunden utgår främst från följande principer:









Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet
Marknadsjämförelse
Upplevelse av nytta för kunden snarare än kostnadstäckning för kommunen
Mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet
Lika behandling av liknande hyrestagare
Enkelhet framför exakthet
Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna
Principen om att inte konkurrera med privata alternativ

Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet, i detta fall en lokal eller anläggning med tillhörande
tjänst. Enligt kommunallagens självkostnadsprincip finns möjlighet att ta ut en självkostnad vid
tillhandahållande av t ex en lokal eller tjänst. Enligt ”Kungsbackas program för Folkhälsa” vill
kommunen att invånare, föreningar och andra organisationer ska nyttja befintliga lokaler så mycket
som möjligt bl a för att folkhälsan ska öka. Denna vilja tar sig uttryck genom att den avgift
kommunen tar ut vid lokal- och anläggningsbokning är betydligt lägre än kommunens självkostnad
för lokalen eller anläggningen. Den har som främsta syfte att styra så att tillgång och efterfrågan
balanseras på bästa sätt.
Marknadsjämförelse har gjorts för att säkra att Kungsbacka kommuns taxekonstruktion ger
avgifter som är i paritet med de som gäller i vår omedelbara omvärld. En för stor skillnad skulle
medföra spänningar mellan kommuner och rörelser av invånare över kommungränserna.
Avgiften ska rimma med den upplevelse av nytta kunden känner av att få tillgång till en
lokal/anläggning i förhållande till andra lokaler/anläggningar (likställighetsprincipen). Den bygger
alltså inte alls på verklig självkostnad eller att kommunen ska få delar av sin självkostnad täckt.
Avgiften ska leda till att mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet. Det uppnås
om avgiften är tillräckligt låg så att så många som möjligt känner att de vill nyttja hela den
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lokalkapacitet som kommunen har vid varje givet tillfälle. Avgiften ska samtidigt vara så hög att
ingen anser sig ha råd att boka mer timmar än vad som motsvarar det verkliga behovet. Om utbud
och efterfrågan inte stämmer överens avgör kommunen hur tillgängliga lokalresurser ska fördelas.
Lika behandling av liknande hyrestagare (likställighetsprincipen) innebär att alla hyrestagare har
grupperats in i tre olika kategorier. Kategorierna bygger i sin tur på hur stor anledning kommunen
har att subventionera den kategorin utifrån politiskt fastställda mål och styrdokument. Lägst
avgiftsnivå tillämpas för föreningar och högst till privatpersoner och företag. Det finns även en
tredje kategori som kommunen vill tillhandahålla låga avgifter för eftersom deras verksamhet oftast
leder till att kommunens mål uppfylls.
Enkelhet framför exakthet innebär att vi vill ha jämna och avrundade avgiftsbelopp uttryckt som
avgift per timme så att alla förstår att det är en form av enkel avgift snarare än en exakt beräkning
av en verklig lokalkostnad. Den blir då enklare att administrera, enklare att komma ihåg och göra
överslagsberäkningar efter. Avgifterna ska heller inte höjas med index årligen vilket kommer leda
till att de omedelbart blir exakta. Taxan och avgiftsnivåerna för lokaluthyrning ska istället ses över
vartannat år. I samband med översynen kommer Nämnden för Kultur & Fritid föreslå vilka avgifter
som ska ändras.
Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna men även kommunen
i samband med bokning, budgetering och betalning. Det möjliggörs bl a av jämna och avrundade
belopp som nyss nämndes ovan men även av att det endast finns tre kategorier av hyrestagare och
fem olika lokal/anläggningstyper som har olika avgifter.
Principen om att inte konkurrera med privata alternativ innebär att avgifterna för de lokal- och
anläggningstyper som även finns på den privata marknaden ska åsättas avgiftsnivåer som motsvarar
marknadsnivå så att kommunen inte påverkar marknaden med sin prissättning i för hög grad. Den
innebär också att den grupp av hyrestagare som inte kommunen ska stödja enligt mål och
styrdokument ska betala en marknadsmässig avgift.

4. Mervärdesskatt
Moms är inkluderat i alla avgifter när det är aktuellt. I övrigt gäller momsfrihet enligt
mervärdesskattelagen (1994:200).
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5. Avgiftsbelopp/taxetabell
Avgiften beror på vilken kategori hyresgästen tillhör och vilken lokal/anläggningstyp som ska hyras.
Följande matris bildas:

Anläggningsskötsel och transporttjänster
Avgift tas ut i det fall det är en frekvent och återkommande syssla av icke engångskaraktär. Avgiften
motsvarar i grunden självkostnadspris och uttrycks som ett timpris som kan variera beroende på dag och tid
på dygnet.
Avgiftsfria upplåtelser
Helt avgiftsfria upplåtelser förekommer också. Materiel som ingår i ”Idrottsplats Skogen”, såsom
arrangemangsutrustning, kan lånas avgiftsfritt såvida det inte rör sig om större mängder för stora evenemang.
Då lämnas offert som bygger på självkostnadsprincipen.
Specialarrangemang
Taxa för arrangemang ges enligt separat offert utifrån arrangemangets utformning.

6. Indexjustering av avgiftsbelopp
Taxan och avgiftsnivåerna för lokaluthyrning kommer ses över vartannat år. I samband med översynen
kommer Nämnden för Kultur & Fritid föreslå vilka avgifter som ska ändras. De kommer således inte räknas
upp med något index per automatik varje år. På så sätt kan vi över tid behålla avgifter på samma nivå eller
föreslå jämna avgiftsbelopp som över tid är enkla att förstå, komma ihåg och att grunda beräkningar på.
Avgiftsnivåer som avser tjänster som kommunen säljer till föreningar o dyl, t ex anläggningsskötsel, kommer
indexjusteras varje år med Konsumentprisindex.
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7. Delegering av beslut
Kommunfullmäktige delegerar till Nämnden för Kultur & Fritid att indexjustera avgifter för sålda tjänster till
föreningar och invånare som är berörda av t ex anläggningsskötsel, transporttjänster etc.
Kommunfullmäktige delegerar till Nämnden för Kultur & Fritid att tillkommande taxor och hyror beslutas av
kultur- och fritidsnämnden löpande under året.

8. Ikraftträdande
Denna taxa träder ikraft fr om 2022-01-01.

Beslutad av: Kommunfullmäktige 2021:xx
Gäller från: 2022-01-01
Ansvarig förvaltning: Kultur & Fritid
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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Taxor & avgifter
2021
Kultur & Fritid

Innehåll
Bokning................................................................................................................................................................................................................................................................ 3
Så här gör du om du vill boka
Kungsbacka simhall & Fjärås Fritidscenter ................................................................................................................ 4

Lokalhyror idrottsanläggningar.................................................................................................................................................................... 5
Idrottshallar, idrottssalar, gymnastiksalar, motionslokaler, ishallar
Lokalhyror idrottsanläggninga ...................................................................................................................................................................... 6
Fotboll, Lägertaxa för fotboll, omklädningsrum,
Tingbergsvallens friidrottsarena
Lokalhyror samlingslokaler.................................................................................................................................................................................... 6
Mötesplatser
Lokalhyror samlingslokaler .................................................................................................................................................................................. 7
Galaxen, Lan-lokal
Logi.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8
Lägerlogi
IP Skogen föreningar............................................................................................................................................................................................................... 8		
Skollokaler ................................................................................................................................................................................................................................................... 9
Planskötsel och transporter................................................................................................................................................................................. 9
Hyra av diverse materiel
Övriga avgifter.....................................................................................................................................................................................................................................10		
Lotterier ...........................................................................................................................................................................................................................................................10
Registrering för lotterier

Bokning
Välkommen att boka anläggningar, lokaler och utrustning.
Prislistan riktar sig till både föreningar och privatpersoner. Med bidragsberättigad förening
avses av nämnden för Kultur & Fritid i Kungsbacka godkänd bidragsberättigad förening.
För företag och annan kommersiell verksamhet tillämpas faktiska kostnader.
Kontakta Föreningsservice för prisuppgifter
kulturochfritid.foreningsservice@kungsbacka.se
0300-83 42 16
Ansök senast den 1 mars varje år om du vill göra en säsongsbokning för tid i idrotts- och
samlingslokaler.
Ansökan om IP Skogenmaterial ska vara inlämnad senast 31 januari.
Efter fördelning av utrustning hyr vi ut ledigt material i mån av tillgång.

Idrottshallar

Idrottssal

Motionslokaler

Kungsbacka
Kungsbacka Sporthall
- Idrottshall A
- Idrottshall B
Forsgläntans idrottshall
Lindälvshallen
Tingbergshallen
Varlaskolans idrottshall
Kolla idrottshall

Kungsbacka
Hedeskolans idrottssal

Kungsbacka Sporthall

Vallda
Vallda idrottshall
Älvsåker
Älvsåkershallen
Onsala
Kaparehallen
Presse idrottshall
Rydets idrottshall
Särö/Kullavik
Särö idrottshall A
Särö idrottshall B
Kullaviks idrottshall
Fjärås/Åsa/Frillesås
Fjärås idrottshall
Åsa idrottshall
Åsa Gårdsskola idrottshall
Frillesås idrottshall

Vallda
Furulidsskolans idrottssal

- Motionshall C
- Motionshall D
Tingbergshallens motionshall
Kolla motionshall

Fjärås
Bräckaskolans idrottssal

Gällinge
Gällingeskolan

Gymnastiksalar
Kungsbacka
Hålabäckskolan
Gullregnsskolan
Kollaskolan
Tingbergsskolan
Björkrisskolan

Samlingslokaler
Kungsbacka
Mötesplats Hålabäck
Kungsbacka ishall
Tingbergshallen
Mötesplats Kolla
Onsala
Galaxen

Onsala
Iseråsskolan
Fjordskolan

Särö
Mötesplats Blå huset

Simhallar

Kungsbacka badhus
Fjärås simhall

Ishall
Kungsbacka ishall
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Fjärås
Mötesplats Fjärås
Vallda
Vallda idrottshall
Åsa
Åsa fritidsanläggning
Åsa Gårdsskola

Kungsbacka badhus och
Fjärås fritidscenter
Kungsbacka badhus och Fjärås simhall drivs av Medley AB.
För priser se Medleys webbplats.

Kungsbacka badhus
https://www.medley.se/vara-anlaggningar/kungsbacka-badhus/priser

Fjärås simhall
https://www.medley.se/vara-anlaggningar/fjaras-simhall/priser
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Lokalhyror
Lokalhyror idrottsanläggningar
Bidragberättigad
förening

Idrottshall

Övrig förening/
privat inom
kommunen

Per timma

Per timma

Förening/privat
utom kommunen

Per timma

1/1 hall

140:-

211:-

421:-

2/3 hall

96:-

144:-

289:-

1/2 hall

77:-

1/3 hall

115:-

66:-

Badmintonbana

101:-

231:200:-

103:- /bana

205:- /bana

170:-

255:-

511:-

Hel sal

100:-

150:-

300:-

Hel sal

55:-

90:-

180:-

Hel lokal

55:-

90:-

180:-

Hel hall

256:-

421:-

928:-

Arrangemang Kungsbacka
sporthall idrottshall A

280:-

Arrangemang övriga hallar
Förråd/kvm/år

71:-

Idrottssal

Gymnastiksal
Motionslokal
Ishall

Hel hall vecka 30-34
Mässtaxa A
Mässtaxa B

Förråd/kvm/år

421:-

65 000:per vecka
2 760:4 140:-

Allmänhetens åkning kvällar, helger & lov

71:-

Allmänhetens åkning dagtid måndag-fredag * *

Offert

Offert

4 140:-

4 140:-

10 032:-

10 032:-

20:- /gång

20:- /gång

Fri entré

Mässtaxan gäller då hallen är isfri.
A) För- och efterarbete/dag. Hallen disponeras 12 timmar per dag.
B) Mässa per dag. Hallen disponeras 12 timmar per dag.
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841:-

Fri entré

Lokalhyror
Lokalhyror idrottsanläggningar
Bidragberättigad
förening

Övrig förening/privat
inom komunen

Förening/privat
utom kommunen

A-plan gräs *

390:-/timma

623:-/timma

945:-/timma

Grusplan *

100:-/timma

277:-/timma

462:-/timma

Fotboll
B-plan gräs *

184:-/timma

7-mannaplan *

277:-/timma

92:-/timma

Konstgräs

184:-/timma

144:-/timma

Konstgräs match

480:-/timma

2 000:-/match

Omklädningsrum
Per rum

30:-

50:-

177:-

557:-

462:-/timma
368:-/timma
960:-/timma

2 000:-/match

Tingbergsvallens friidrottsarena
Per gång (max tre timmar)

1 114:-

* Gäller ej föreningar som tillhör Kungsbacka gemensamma fotbollsförening KGFS, och som
betalar en årsavgift per lag.

Lokalhyror samlingslokaler
Mötesplatser
Hel mötesplats
Öppen verksamhet föreningar
Hel mötesplats
Hobbyrum

Brännugn/bränning

Övrig förening/
privat inom
kommunen

Förening/privat
utom kommunen

Per timma

Per timma

Per timma

71:-

177:-

177:-

354:-

119:-

119:-

238:-

119:-

177:-

49:-

Sammanträdesrum < 100 m
Samlingssal > 100 m2

Bidragberättigad
förening

2

47:-
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71:59:-

142:118:354:-

Lokalhyror
Galaxen

Bidragberättigad
förening

Övrig förening/ Förening/priprivat inom
vat utom
kommunen
kommunen

Per timma

Per timma

Per timma

Arrangemangssalen *

119 :-

177 :-

354 :-

Aktiviteten

47 :-

59 :-

118 :-

Konferensen

47 :-

Ateljen

Föreningskansli

49 :-

400 :-

kvadratmeter/år

Lan-lokal

fredag-söndag

Hyra av lan-lokal,
Galaxen eller Kobacka lan och skejthall

2000:-
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59 :71 :-

118 :142 :-

Logi
Lägerlogi

Bidragberättigad
förening

Övernattning på golv/natt *

Övrig förening
inom
kommunen

50:-

Läger Fjärås Fritidscenter *
Avser 24 timmar. För tid utöver
lägertid gäller timtaxa.

Förening utom
kommunen

50:-

1 300:-

50:-

1 950:-

3 900:-

* Förutsätter att föreningen grovstädar. I annat fall debiteras den faktiska städkostnaden.

IP Skogen föreningar
Endast för föreningar. Inklusive moms.

Mål- och expeditionsvagn
Start- och målskynke
Startklocka

Högtalare med kassettdäck
Högtalaranläggning
Komradio

Förening inom kommunen

Orienteringstävlingar *

Minimibelopp

Minimibelopp

Från dag fyra

Från dag fyra

478:-

160:-

144:-

48:-

86:-

28:-

26:-

8:-

72:-

24:-

321:-

107:-

86:-

28:-

478:-

22:-

7:-

97:-

33:-

26:-

8:-

160:-

144:-

48:-

57:-

51:-

17:-

Megafon

170:-

Tält 5 x 10 meter

478:-

160:-

144:-

48:-

86:-

28:-

Ingen avgift

Ingen avgift

14:-

12:-

4:-

Strålkastare

Tält 3 x 3 meter

Orienteringsskärmar 150 st
Västar/fem stycken
Bord per styck
Stol per styck

Toalettvagn 1 TC
Toalettvagn 4 TC
Ståplatsläktare
Flaggstång

Fundament
Flagga

46:-

333:-

16:-

111:-

46:-

16:-

40:13:-

683:-**

4:-

100:14:-

4:-

34:4:-

4:-

1:-

57:-

564:-**

17:-

422:-

380:-

127:-

16:-

5:-

1010:-**

166:-

170:-

57:-

1 265:-

14:-

51:51:-

17:17:-

662:-**
51:16:-

För kommersiella arrangemang/arrangörer tillämpas faktiska kostnader, kontakta
Föreningsservice för offert.
* Taxan gäller bidragsberättigade orienteringsföreningar i Kungsbacka kommun när de
arrangerar orienteringstälingar. Vid övriga arrangemang gäller ordinarie taxa.
** Sluttömning av toalettvagnarna är inkluderat i priset.
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49:17:5:-

Skollokaler
Klassrum

Bidragberättigad
förening

Övrig förening/ Förening/privat
privat inom
utom
kommunen
kommunen

Per timma

Per timma

Per timma

135:-

270:-

144:-

288:-

Slöjdlokal

111:-

Musiklokal

96:-

Hemkunskapslokal
Aula

Ersättning för ljus-, ljudtekniker

96:-

offert

375

166,5:144:-

offert

333:-

288:-

offert

För att boka skollokaler kontakta respektive skola. Idrottshallar och gymnastiksalar bokas på Föreningsservice.

Planskötsel och transporter
Endast till föreningar. Inklusive moms.
Planskötsel & transporter
Gödsling (exlusive gödsel)

687:-

Ringvältning/plan* *

872:-

Markluftning/plan* *

1 688:-

Sanddressning/plan * * (exklusive sand)

3 485:-

Djupluftning/plan* *

6 433:-

Vertikalskärning med uppsamling/plan * *

3 485:-

Körning med dressnät/plan * *

872:-

Ogräsbekämpning/plan* *

872:-

Gräsklippning med cylindergräsklippare/plan * *

939:-

Saltning/plan * *

3 216:-

Transport & montering av utomhusläktare (inom kommunen)

8 576:-

Sådd/plan * * (exklusive frö)

Gräsklippning med rotorklippare efter traktor/timma
Gräsklippning med slaghack på arm/timma

3 216:703:703:-

Snöröjning/timma

703:-

Körning med traktorlastare/timma

Transport med lastbil i samband med arrangemang/timma
Sopning/timma

Ersättning för vaktmästare

703:604:604:-

Per timma

251:-

Kvalificerad övertid/timma

604:-

Enkel övertid/timma

454:-

* * Avser plan som är cirka cirka 6 000 m2
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Övriga avgifter
Beträdande av avstängd fotbollsplan

Innebandysarg ej nedmonterad och bortplockad
Uppställd ytter- eller utrymningsdörr *

2 000:-

500:400:-

Användande av klister i klisterfri idrottslokal

1 200:-

Utryckning vaktmästare/vaktbolag * * *

1 000:-

Ej utförd grovstädning av lokal, läktare eller omklädningsrum * *

400:-

*
Dörr har ställts upp med något föremål.
**
I grovstädning ingår att plocka upp papper, tejp, flaskor eller annat löst skräp.
* * * Avser utryckning som orsakats av handhavandefel.

Lotterier
Registrering för lotteri
Avgift för registrering (5-år) är 500 kronor.
Avgift för kontrollantarvode för varje lotteri är tre procent av lotteriets planerade
försäljning och max 9000 kronor per lotteri.

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-11-02
Diarienummer

KS 2020-00901

Taxa för prövning av ansökan om godkännande av enskild huvudman för förskolor
och fritidshem

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild huvudman för
fristående förskola eller fristående fritidshem, daterad 2021-11-02.
Taxan träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.
Sammanfattning av ärendet
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav i skollagen (2010:800), för tillstånd om att få
bedriva enskild verksamhet inom bland annat skolverksamhet. Lagändringarna började gälla den 1
januari 2019. Förändringarna i skollagen innebär bland annat att statens skolinspektion eller den
kommun som handlägger ärenden om godkännande av en enskild som huvudman får ta ut en avgift för
ansökningar om godkännande enligt 2 kap. 5 §.
I och med ändringarna i skollagen har kommunen möjlighet att ta ut en avgift för handläggningen av
ärenden rörande ansökningar om godkännande av en enskild som huvudman och/eller vid kontroll av
ändrade lednings- eller ägarförhållanden. Avgiften får enligt kommunallagen inte överstiga
självkostnadsprincipen, det vill säga utgå ifrån den arbetstid och de resurser som ärendeberedningen
kräver.
Nämnden för Förskola & Grundskola tagit fram förslag till taxa med avgifter för nyetablering av
fristående förskola och nyetablering av fristående fritidshem.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-02
Kommunstyrelsens förvaltning, Förslag Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild
huvudman för fristående förskola eller fristående fritidshem, 2021-11-02
Kommunstyrelsens förvaltning, Jämförande dokument - Taxa för avgift vid ansökan om godkännande
som enskild huvudman för fristående förskola eller fristående fritidshem, 2021-11-02
Nämnden för Förskola & Grundskola 2021-09-15, § 112
Förvaltningen för Förskola & Grundskola tjänsteskrivelse, 2021-08-16
Kommunledningskontoret
Ing Britt Blomberg
0300-834678
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Förskola & Grundskola, Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild huvudman för
fristående förskola eller fristående fritidshem, 2021-08-16
Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-08-26, § 78
Förvaltningen för Förskola & Grundskola – Sammanställning 2020-07-14 av avgifter i kommuner för
ansökan om att starta fristående förskola och anmälan om ändring av verksamheten
Beslutet skickas till
Nämnden för Förskola & Grundskola, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi
Beskrivning av ärendet
För att få bedriva fristående förskola, skola eller fritidshem behöver en enskild huvudman ansöka om
ett godkännande från Skolinspektionen eller kommunen där verksamheten bedrivs. Om verksamheten
byter huvudman eller ska göra väsentliga förändringar i verksamheten ska huvudmannen ansöka om
ett nytt godkännande. Skollagen medger uttag av avgift för ansökan vid nyetablering men även vid
byte av huvudman och ansökan som gäller väsentliga förändringar i verksamheten.
I korthet innebär revideringarna i skollagen 2 kap. 5 § att ägar- och ledningskretsen:
1. Genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för
verksamheten,
2. Har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
3. I övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen
Kommunen har ansvar för att ovanstående kontrolleras vid godkännande av nyetablerad verksamhet,
och det också ska ingå i den regelbundna tillsynen (26 kap. 4 § skollagen). Vid förändring i ägar- eller
ledningskretsen hos en fristående förskola ska detta anmälas till kommunen senast en månad efter
förändringen. (2 kap 5 b § skollagen). Kommunen är då skyldig att tillse att den nya ledningskretsen
besitter kompetens och lämplighet. Möjligheten att ta ut avgift omfattar dock inte förändringar i ägaroch ledningskretsen, utan endast nyetablering och byte av huvudman samt väsentliga förändringar i
verksamheten.
Förslaget från Förskola & Grundskola
Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit fram ett förslag till taxa med avgifter för nyetablering
av fristående förskola och nyetablering av fristående fritidshem. Nämnden föreslår att en avgift om
10 000 kronor ska tas ut för prövning av en ansökan om godkännande av enskild huvudman för
förskola och vissa fritidshem. Avgiften ska tas ut även om godkännande inte lämnas eller om
ansökningen återkallas.
Nämnden för Förskola & Grundskola bedömer att det inte är skäligt att ta ut avgift för ansökan om
godkännande vid förändringar i ägar- och ledningsstrukturen då exempelvis mindre kooperativ som
ofta byter styrelse skulle påverkas av detta. Utifrån att förändringar i befintlig verksamhet inte innebär
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en lika omfattande prövning så förordas att detta inte heller ska beläggas med avgift. Den mest
omfattande prövningen görs vid nyetablering och det är rimligt att endast införa avgift för dessa
ansökningar. Taxan föreslås även omfatta reglering kring att inbetalning ska ske i samband med att
ansökan lämnas in till kommunen och handläggning och prövning av ansökan görs efter att avgift
betalats in. Om den fristående huvudmannen samtidigt ansöker om att godkännande för flera
verksamheter ska avgift tas ut för respektive ansökan. Enligt förslaget från Förskola & Grundskola ska
avgift tas ut även då godkännande inte beviljas och återbetalas inte om sökanden efter inbetalning
återtar sin ansökan.
Bedömning
När de ökade kraven infördes för tillståndsprövning och tillsyn gavs tillståndsmyndigheterna även rätt
att ta ut avgift för ansökningsprövningen. De nya kraven innebär att handläggning och
prövningsprocessen hos tillståndsmyndigheterna blir mer omfattande och i förarbetena till
bestämmelserna framgår att detta inte bör belasta de allmänna resurserna. Genom att ta ut en avgift kan
delar av denna kostnad kompenseras. Ett ytterligare skäl till att ta ut avgift är att öka förutsättningarna
till att det är seriösa aktörer som ansöker. Förarbetena till den nya lagstiftningen utgår från att
avgifterna ska beräknas så att de täcker myndighetens kostnader för att pröva ansökningarna vid
tillståndsprövning. Avgifterna kan differentieras beroende på hur omfattande ansökan är, så att det
finns ett samband mellan den avgift som myndigheten tar ut och kostnaden för prövningen av ärendet.
Det finns ingen specifik reglering i skollagen om vilka principer som ska tillämpas för hur stor
avgiften ska vara. Kommunen bör då utgå ifrån de allmänna principerna i kommunallagen kring
självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen (2 kap §§ 3,6). Kommunen kan införa taxa och ta ut
avgift som understiger självkostnaden.
Nämnden för Förskola & Grundskola har i sin bedömning av avgifternas storlek gjort en jämförelse
med andra kommuners avgiftsuttag. Kostnader som ska räknas i ett självkostnadsunderlag är i princip
alla kostnader som vid en normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt,
men utan vinstsyfte. I nämndens jämförelse av avgiftsnivåerna ligger flertalet kommuner på 25 000
kronor att, jämföras med nu föreslagen avgift om 10 000 kronor. Det innebär att vid ett antagande om
att självkostnaden är 25 000 kronor så subventioneras avgiften för nya ansökningar med cirka 60
procent (och byte av huvudman eller väsentlig förändring i sin helhet) vilket istället finansieras genom
skattekollektivet.
Under 2021 har ett kommungemensamt material tagits fram för att skapa en tydlighet och samsyn över
kommunens taxor och avgifter. Målsättningen är att på några års sikt ska samtliga taxor vara
uppdaterade enligt gemensam modell och framtagen mall.
För att få en samstämmighet med den kommungemensamma hanteringen av taxeärenden behöver
föreslagen taxa ses över igen inom ett år. Därutöver bör frågan om självkostnad för avgiften belysas
samt konsekvensbeskrivas närmare. Bestämmelserna om avgiftsuttag innan ansökan påbörjas samt vid
återkallelse av ansökan kan då även utredas vidare.
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Kommunstyrelsens förvaltning rekommenderar att ett förnyat taxeförslag tas fram av Nämnden för
Förskola & Grundskola till år 2023. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför


att taxan endast ska gälla under 2022, att



det inte nu införs någon bestämmelse om att avgiften måste betalas för att behandling av
ansökan ska påbörjas samt att



bestämmelsen om att avgift tas ut även vid återkallande kompletteras med möjlighet till skälig
nedsättning.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag med dessa ändringar och därutöver gjort några
redaktionella samt mindre justeringar i taxedokumentet och lämnar det som förslag, daterat 2021-1102, att gälla under 2022.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

Förslag 2021-11-02

Taxa för avgift vid ansökan
om godkännande som enskild
huvudman för fristående
förskola eller fristående
fritidshem
.

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

1. Inledande bestämmelser
Denna taxa gäller avgifter för prövning av ansökningar enligt skollagen (2010:800) 2 kap 5 § och 7
§§ om godkännande av enskild huvudman för ny fristående förskola eller fristående fritidshem.
Avgiften är beslutad med stöd av 2 kap 5 c, 7 §§ skollagen (2010:800).
Taxan tillämpas avseende inkomna ansökningar om nyetablering av fristående förskola eller
fritidshem som ej är beläget vid någon skola i den utsträckning som närmare föreskrivs i
nedanstående taxebestämmelser.

2. Beräkningsgrunder
Avgiften är beräknad utifrån en bedömning av kommunens egna kostnader för handläggning av
ansökningar, i enlighet med självkostnadsprincipen i kommunallagen 2 kap 6 §.

3. Mervärdesskatt
Mervärdesskatt tillämpas ej då handläggningen av godkännande är ett led i en myndighetsutövning.

4. Avgift
Avgiften för ansökan om godkännande vid nyetablering är 10 000 kronor per ansökan.

5. Villkor
Om den fristående huvudmannen samtidigt ansöker om godkännande för flera verksamheter ska
avgift tas ut för respektive ansökan.
Avgift tas ut även då godkännande inte beviljas.
Avgift ska tas ut även om sökanden återtar sin ansökan. Nämnden för Förskola & Grundskola kan
efter framställan från sökanden för sådant fall bevilja skälig nedsättning av avgiften.

Placera denna ruta sist i dokumentet:

Beslutad av:
[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf]
Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ]
Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv]
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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Förslag 2021-11-02

Jämförande dokument
Taxa för avgift vid ansökan
om godkännande som enskild
huvudman för fristående
förskola eller fristående
fritidshem
.

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

1. Inledande bestämmelser
Nämnden för förskola & Grundskola förslag:
Nämnden för Förskola & Grundskola i Kungsbacka kommun tar avgifter för handläggning av
ansökningar enligt skollagen 2 kap 5 § om godkännande som enskild huvudman för ny fristående
förskola eller fristående fritidshem.
Taxan är beslutad med stöd av 2 kap 5 c,7 §§ Skollagen (2010:800).
Taxan tillämpas avseende inkomna ansökningar om nyetablering av fristående förskola eller
fritidshem som ej är beläget vid någon skola i den utsträckning som närmare föreskrivs i
nedanstående taxebestämmelser.
KS förslag:
Denna taxa gäller avgifter för prövning av ansökningar enligt skollagen (2010:800) 2 kap 5 § och 7
§§ om godkännande av enskild huvudman för ny fristående förskola eller fristående fritidshem.
Avgiften är beslutad med stöd av 2 kap 5 c, 7 §§ skollagen (2010:800).
Taxan tillämpas avseende inkomna ansökningar om nyetablering av fristående förskola eller
fritidshem som ej är beläget vid någon skola i den utsträckning som närmare föreskrivs i
nedanstående taxebestämmelser.

2. Beräkningsgrunder
Avgiften är beräknad utifrån en bedömning av kommunens egna kostnader för handläggning av
ansökningar, i enlighet med självkostnadsprincipen i kommunallagen 2 kap 6 §.

3. Mervärdesskatt
Mervärdesskatt tillämpas ej då handläggningen av godkännande är ett led i en myndighetsutövning.

4. Avgift
Avgiften för ansökan om godkännande vid nyetablering är 10 000 kronor per ansökan.

5. Villkor
Nämnden för förskola & Grundskola förslag:
Inbetalning ska ske i samband med att ansökan inlämnas till kommunen och handläggning och
prövning av ansökan görs efter att avgift inbetalts.
Om den fristående huvudmannen samtidigt ansöker om att godkännande för flera verksamheter ska
avgift tas ut för respektive ansökan.
Avgift tas ut även då godkännande inte beviljas.
Avgiften återbetalas ej om sökande efter inbetalning återtar sin ansökan.
KS förslag:
Inbetalning ska ske i samband med att ansökan inlämnas till kommunen och handläggning och
prövning av ansökan görs efter att avgift inbetalts.
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Om den fristående huvudmannen samtidigt ansöker om godkännande för flera verksamheter ska
avgift tas ut för respektive ansökan.
Avgift tas ut även då godkännande inte beviljas.
Avgift ska tas ut även om sökanden återtar sin ansökan. Nämnden för Förskola & Grundskola kan
efter framställan från sökanden för sådant fall bevilja skälig nedsättning av avgiften.

Placera denna ruta sist i dokumentet:

Beslutad av:
[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf]
Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ]
Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv]
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Förskola & Grundskola

Datum
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2021-09-15

§ 112
Dnr 2021-00941
Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild huvudman
för fristående förskola eller fristående fritidshem
Beslut
Vid ansökan om godkännande som enskild huvudman för fristående förskola eller
fristående fritidshem vid nyetablering tas avgift ut.
Taxan bestäms till 10 000 kr.
Taxa och avgiftsuttag införs från 2022-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår kommunfullmäktige att besluta om att
ta ut en avgift för den som ansöker om godkännande att starta en fristående förskola
eller fritidshem genom nyetablering där taxan fastställs till 10 000 kr. Taxan börjar
tillämpas från 1 januari 2022. Nämnden föreslår också att kommunfullmäktige i
taxan fastslår att avgiften ska betalas in i samband med ansökan och att prövning inte
görs förrän avgift är betald.
Kommunen ska handlägga och pröva ansökningar från fristående huvudmän som vill
starta förskola eller fritidshem som inte är kopplade till en skolenhet. Sedan 2019
tillämpas nya bestämmelser i skollagen kring hur prövningen ska gå till.
Bestämmelserna innebär att en kommun i samband med ansökningar ska göra en mer
omfattande prövning av ägar- och ledningskretsen bakom en ansökan.
De nya bestämmelserna ger också kommunen rätt att ta ut en avgift i samband med
handläggningen att starta en ny fristående enhet då det innebär en större
administrativ hantering.
Beslutsunderlag
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-08-16
Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild huvudman för fristående
förskola eller fristående fritidshem
Protokollsutdrag § 78 2020-08-26, nämnden för förskola och grundskola
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga skolchefens och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-08-16
Diarienummer

FG 2021-00920

Avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola eller fritidshem
Förslag till beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige
Vid ansökan om godkännande som enskild huvudman för fristående förskola eller fristående
fritidshem vid nyetablering tas avgift ut.
Taxan bestäms till 10 000 kr.
Taxa och avgiftsuttag införs från 2022-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ta ut en avgift för
den som ansöker om godkännande att starta en fristående förskola eller fritidshem genom nyetablering
där taxan fastställs till 10 000 kr. Taxan börjar tillämpas från 1 januari 2022. Nämnden föreslår också
att kommunfullmäktige i taxan fastslår att avgiften ska betalas in i samband med ansökan och att
prövning inte görs förrän avgift är betald.
Kommunen ska handlägga och pröva ansökningar från fristående huvudmän som vill starta förskola
eller fritidshem som inte är kopplade till en skolenhet. Sedan 2019 tillämpas nya bestämmelser i
skollagen kring hur prövningen ska gå till. Bestämmelserna innebär att en kommun i samband med
ansökningar ska göra en mer omfattande prövning av ägar- och ledningskretsen bakom en ansökan.
De nya bestämmelserna ger också kommunen rätt att ta ut en avgift i samband med handläggningen att
starta en ny fristående enhet då det innebär en större administrativ hantering.
Beslutsunderlag
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-08-16
Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild huvudman för fristående förskola eller
fristående fritidshem
Protokollsutdrag § 78 2020-08-26, nämnden för förskola och grundskola
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
FG Myndighet & Stöd
Frida Byrsten
070-265 59 66
Verksamhetschef
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
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Beskrivning av ärendet
För att få bedriva fristående förskola, skola eller fritidshem behöver en enskild huvudman ansöka om
ett godkännande från Skolinspektionen eller kommunen som verksamheten bedrivs. Om verksamheten
byter huvudman eller ska göra väsentliga förändringar i verksamheten ska huvudmannen ansöka om
ett nytt godkännande. Med enskild huvudman menas bolag, föreningar, stiftelser, registrerade
trossamfund eller enskilda individer. En godkänd huvudman som bedriver verksamhet har rätt till
ersättning från kommunen. Skolinspektionen prövar ansökningar om att starta skolor samt fritidshem
som bedrivs inom en eller i anslutning till en skola. Kommunen prövar ansökningar för förskola samt
fritidshem som inte är knutna till en skolenhet. Respektive myndighet är också ansvarig för tillsynen
för de verksamheter som de godkänt. För pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) så skiljer sig
lagstiftningen åt och kommunen prövar inte ansökan om godkännande utan ska istället pröva om
verksamheten är berättigad till bidrag.
Ökade krav på handläggning och införande av avgift
Under 2019 blev kraven för godkännande att bedriva enskild verksamhet mer omfattande, bland annat
inom skolväsendet men också inom andra delar av välfärdssektorn. Lagändringarnas syfte (se prop
2017/18:158) var bland annat att säkerställa att privata utförare har tillräckliga förutsättningar att
bedriva verksamhet med god kvalitet och stärka allmänhetens tilltro till sektorn. Tillstånd får endast
beviljas den som genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat den insikt i de gällande föreskrifter
som krävs för att bedriva verksamheten och i övrigt visar sig lämplig att bedriva sådan verksamhet.
Tillståndsinnehavaren ska även ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Samtidigt som de ökade kraven infördes för tillståndsprövning och tillsyn gavs
tillståndsmyndigheterna även rätten att ta ut avgift för ansökningsprövningen. De nya kraven innebär
att handläggning och prövningsprocessen hos tillståndsmyndigheterna blir mer omfattande och i
förarbetena till bestämmelserna framgår att detta inte bör belasta de allmänna resurserna. Genom att ta
ut en avgift kan delar av denna kostnad kompenseras. Ett ytterligare skäl till att ta ut avgift är att
säkerställa att det är seriösa aktörer som ansöker.
Krav på den som ansöker
Det är den kommun där utbildningen ska bedrivas som handlägger och godkänner ansökan om att
starta fristående förskola eller fritidshem som inte är knuten till en skolenhet enligt 2 kap 7 §
skollagen.
För att få ett godkännande behöver den enskilde uppfylla ett antal krav som framgår av skollagen 2
kap 5 §.
1.

Genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för
verksamheten,

2.

Har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (4)

3.

I övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen

Den enskildes lämplighet att bedriva verksamheten bedöms genom en så kallad ägar- och
ledningsprövning. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter
mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.
Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för
den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas.
Ett godkännande ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet eller förskoleenhet.
Tidigare behandling
Ärendet har tidigare behandlats av nämnden för Förskola & Grundskola 2020-08-26 och det beslutades
då att föreslå kommunfullmäktige att införa en avgift vid nyetablering. Vid tjänstemannaberedningen
återremitterades dock ärendet för att kompletteras och tas upp i nämnden för nytt beslut.
Grund för taxa
Många kommuner och även Skolinspektionen tillämpar idag redan möjligheten att ta ut avgift för
ansökan om godkännande från enskilda. Skolinspektionens taxa uppgår till 35 000 kr vid nyetablering
av fristående grundskola. Alla kommuner har inte tillämpat möjligheten att ta ut avgift men många gör
det. Vid stickprov av ett antal kommuner som tar ut avgift så varierar taxan mellan 12 tkr och 35 tkr1.
Det finns ingen specifik reglering i skollagen om vilka principer som ska tillämpas för hur stor
avgiften ska vara. Kommunen bör då utgå ifrån de allmänna principerna i kommunallagen kring
självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen (2 kap §§ 3,6). Dessa innebär att kommunen inte ska
ta ut högre avgifter än att de täcker de faktiska kostnaderna och därmed inte genera någon vinst. Det
finns inget som hindrar kommunen från att ta ut en taxa eller avgift som understiger självkostnaden.
Vid handläggningen av ansökan vid nyetablering ingår kommunikation med sökande och inläsning och
granskning av inkomna handlingar av olika tjänstepersoner på förvaltningen. Inom ramen för
ansökningsförfarandet kan uppgifter även behöva samlas in från andra myndigheter som
Polismyndighet och Skatteverk. I handläggningsprocessen ingår även intervju med huvudmannen.
Utifrån erfarenhet av tillsynsärenden och ägar- och ledningsprövningar är bedömningen att
arbetsinsatsen som minst omfattar 40 timmar. Utöver detta ingår även beredning och hantering i
nämnd.
Motivering till taxa
Skollagen medger uttag av taxa för ansökan vid nyetablering men även vid byte av huvudman och
ansökan som gäller väsentliga förändringar i verksamhetenen.

1

Göteborg 25 000 kr, Mölndal 24 000 kr, Västerås 12 000 kr, Solna 35 000, Luleå 25 000, Falkenbergs 24 000, Stockholms 25 000,
Kungälvs kommun 24 000 kr, Karlskrona 20 000
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Nämnden bedömer att det inte är skäligt att ta ut avgift för ansökan om godkännande vid förändringar i
ägar- och ledningsstrukturen då exempelvis mindre kooperativ som ofta byter styrelse skulle påverkas
av detta. Utifrån att förändringar i befintlig verksamhet inte innebär en lika omfattande prövning så
förordas att detta inte heller ska beläggas med avgift. Den mest omfattande prövningen görs vid
nyetablering och det är rimligt att införa en avgift för dessa ansökningar.
Vid uttag av taxa ska självkostnadsprincipen gälla men kommunen får besluta om taxa som understiger
denna. Utifrån kommunfullmäktiges vision om att skapa ett medskapande samhälle med öppen attityd
så finns målet att skapa förutsättningar för andra samhällsaktörer förutom kommunen att vara
medskapare av det goda livet. De enskilda som bedriver förskola och fritidshem har också varierande
ekonomiska förutsättningar. Utifrån beaktande av detta föreslås därför en taxa på 10 000 kr som delvis
kompenserar kommunens egna kostnader men samtidigt inte utgör ett hinder för enskilda att ansöka.
Taxan föreslås även omfatta reglering kring att inbetalning ska ske i samband med att ansökan
inlämnas till kommunen och handläggning och prövning av ansökan görs efter att avgift inbetalts. Om
den fristående huvudmannen samtidigt ansöker om att godkännande för flera verksamheter ska avgift
tas ut för respektive ansökan. Avgift tas ut även då godkännande inte beviljas och återbetalas ej om
sökande efter inbetalning återtar sin ansökan.

Maria Andersson

Frida Byrsten

Förvaltningschef

Verksamhetschef myndighet och stöd

Taxa för avgift vid ansökan
om godkännande som enskild
huvudman för fristående
förskola eller fristående
fritidshem
.

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

1. Inledande bestämmelser
Nämnden för Förskola & Grundskola i Kungsbacka kommun tar avgifter för handläggning av
ansökningar enligt skollagen 2 kap 5 § om godkännande som enskild huvudman för ny fristående
förskola eller fristående fritidshem.
Taxan är beslutad med stöd av 2 kap 5 c,7 §§ Skollagen (2010:800).
Taxan tillämpas avseende inkomna ansökningar om nyetablering av fristående förskola eller
fritidshem som ej är beläget vid någon skola i den utsträckning som närmare föreskrivs i
nedanstående taxebestämmelser.

2. Beräkningsgrunder
Avgiften är beräknat utifrån en bedömning av kommunens egna kostnader för
handläggning av ansökningar, i enlighet med självkostnadsprincipen i Kommunallagen 2
kap 6§.

3. Mervärdesskatt
Mervärdersskatt tillämpas ej då handläggningen av godkännande är ett led i en
myndighetsutövning.

4. Avgiftsbelopp/taxetabell
Avgiften för ansökan om godkännande vid nyetablering är 10 000 kr per ansökan.

5. Villkor
Inbetalning ska ske i samband med att ansökan inlämnas till kommunen och handläggning och
prövning av ansökan görs efter att avgift inbetalts.
Om den fristående huvudmannen samtidigt ansöker om att godkännande för flera verksamheter ska
avgift tas ut för respektive ansökan.
Avgift tas ut även då godkännande inte beviljas.
Avgiften återbetalas ej om sökande efter inbetalning återtar sin ansökan.

Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som
enskild huvudman för fristående förskola eller
fristående fritidshem
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Beslutad av:
[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf]
Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ]
Ansvarig förvaltning:
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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2020-08-26

§ 78
Dnr 2020-00874
Avgifter för nyetablering av förskola
Beslut
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår kommunfullmäktige att besluta om
följande avgiftsnivåer för Kungsbacka kommun:
Nyetablering av fristående förskola: 10 000 kronor.
Nyetablering av fristående fritidshem: 10 000 kronor.
Ansökan om utökning av befintligt godkännande: 0 kronor.
Sammanfattning av ärendet
I korthet innebär revideringarna i skollagen 2 kap. 5§ att ägar- och ledningskretsen:
• Genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som
gäller verksamheten.
• Har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
verksamheten.
• I samtliga fall är personer som bedöms lämpliga.
Ägar- och ledningskretsen kan till exempel vara VD, bolagsmän, eller styrelsen för
ett föräldrakooperativ.
Kommunen har ansvar för att ovanstående kontrolleras vid godkännande av
nyetablerad verksamhet, och det ska också ingå i den regelbundna tillsynen (26 kap
4§ skollagen). Vid någon förändring i ägar- eller ledningskretsen hos en fristående
förskola ska detta anmälas till kommunen senast 1 månad efter förändringen. (2 kap
5b§ Skollagen). Kommunen är då skyldig att tillse att den nya ledningskretsen
besitter kompetens och lämplighet enligt ovan.
I och med ändringarna i skollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för
handläggningen av ärenden rörande ansökningar om godkännande av en enskild som
huvudman och/eller vid kontroll av ändrade lednings- eller ägarförhållanden.
Avgiften ska enligt kommunallagen basera sig på självkostnadsprincipen, dvs utgå
ifrån den arbetstid och de resurser som ärendeberedningen kräver.
Skolinspektionen har ansvar för tillsyn och godkännande av fristående grundskolor
och de har satt avgifter till 35 000 kronor för ansökan om nyetablering av fristående
skola och 25 000 kronor för ansökan om utökning av befintligt godkännande.
Förvaltningens bedömning är att förändringen innebär en större administrativ
hantering av ansökningar gällande godkännande av fristående verksamheter som
kommer att kompenseras av föreslagna avgifter. Handläggning av en fristående
förskola kräver inte lika mycket tid som vid Skolinspektionens handläggning av en
fristående skola. Baserat på detta antagande skulle rimliga avgiftsnivåer för
Kungsbacka kommun kunna vara 25 000 för nyetablering av förskola eller
fritidshem, 15 000 för ansökan om utökning av befintligt godkännande. Avgiften ska
Justerare

Expedierat/bestyrkt
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betalas i samband med att ansökan lämnas in och den tillkommer oavsett om ansökan
godkänns eller ej. Förvaltningens bedömning är att det inte är skäligt att ta ut avgift
för handläggning vid anmälan om förändringar i ägar- och ledningskretsen som
huvudmannen är skyldiga att göra inom 1 månad till kommunen.
Beslut om en taxa och belopp ska beslutas av kommunfullmäktige.
Yrkande under mötet.
Niklas Mattsson (KD) yrkar 10 000 kr för nyetablering av fristående förskola, 10 000
kr för nyetablering av fristående fritidshem och ingen avgift vid ansökan om
utökning av befintligt godkännande.
Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till skolchefens förslag.
Jan Eric Knutas (L) yrkar avslag till skolchefens förslag och föreslår totalt
avgiftsfritt.
Karin Green (C) yrkar bifall till Niklas Mattssons (KD) förslag.
Axel Storckenfeldt (M) yrkar bifall till Niklas Mattssons (KD) förslag.
Ordförande konstaterar att det föreligger tre förslag till beslut.
Propositionsordningen godkänns.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att nämnden bifaller
skolchefens förslag.
Votering begärs och ska verkställas.
Ordförande utser skolchefens förslag till huvudförslag.
Beslutsgång i omröstning om motförslag
Följande propositionordning godkänns av nämnden. Som förslag till motförslag ställs
Niklas Mattssons (KD) och Jan Eric Knutas (L) förslag och nämnden utser Niklas
Mattssons (KD) förslag till motförslag.
Ordförande ställer Niklas Mattssons (KD) förslag mot skolchefens förslag och finner
att nämnden bifaller Niklas Mattssons (KD) förslag.
Votering begärs och ska verkställas.
Beslutsgång i huvudomröstningen
Följande voteringsordning godkänns av nämnden. Ja för Niklas Mattssons (KD)
förslag och nej för skolchefens förslag.
Justerare
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Resultat i huvudomgången
Med åtta ja röster, två nej röster och en som avstår beslutar nämnden att bifalla
Niklas Mattssons (KD) förslag.
Ersätter

Ja

Anders Ekström (M)

X

Niklas Mattsson (KD)

X

Johan Tolinsson (S)

Avstår

X

Axel Storckenfeldt (M)

X

Per-Axel Carlsson (M)

X

Andreas Johansson (M)

Nej

Berit Bergström (M)

Karin Green (C)

X
X

Jan Eric Knutas (L)

X

Susanne Andersson (SD)

X

Anna Karin Granberg (SD)

X

Jan Byvik (S)

X

Reservation
Jan Eric Knutas (L) och Olof Eriksson (L) röstar nej till de framlagda förslagen om
att införa avgifter vid ansökan om nyetablering av fristående förskolor och fritidshem
eller vid utökning av ett befintligt godkännande.
Motiveringen är att det växande Kungsbacka behöver nya förskolor och fritidshem.
Kan privata aktörer etablera sig, så undviker vi att öka investeringsbudgeten. (L) är
ett företagarvänligt parti och vill uppmuntra till fristående nyetableringar. De
beslutade avgifterna kan avskräcka intresserade och motiverade personer från att
ansöka om etableringar. Kungsbacka har också ett fortsatt behov av att vårda och
utveckla sitt varumärke som en företagarvänlig kommun, därför säger (L) nej till
dessa avgifter och reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-05-22
Bilaga till tjänsteskrivelse, 2020-07-14 Avgifter för ansökan om att starta fristående
förskola resp. anmälan om ändring av verksamheten, t.ex. utökning, ägarbyte.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-05-22
Diarienummer

FG 2020-00874

Avgifter vid ansökan om etablering av förskola eller fritidshem.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande
avgiftsnivåer för Kungsbacka kommun:
Nyetablering av fristående förskola: 25 000 kronor.
Nyetablering av fristående fritidshem: 25 000 kronor.
Ansökan om utökning av befintligt godkännande 15 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav i Skollagen (2010:800), för tillstånd om att få
bedriva enskild verksamhet inom bland annat skolverksamhet. Lagändringarna började gälla den 1
januari 2019. Det innebär krav på att fristående verksamheters ägar- och ledningskretsen ska vara
insatta i de lagar och regler som berör den verksamhet de bedriver. Förändringarna i skollagen innebär
också att statens skolinspektion eller den kommun som handlägger ärenden om godkännande av en
enskild som huvudman får ta ut en avgift för ansökningar om godkännande enligt 2 kap. 5 §.
Sammanfattning av ärendet
I korthet innebär revideringarna i skollagen 2 kap. 5§ att ägar- och ledningskretsen:
• Genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller
verksamheten.
• Har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.
• I samtliga fall är personer som bedöms lämpliga.
Ägar- och ledningskretsen kan till exempel vara VD, bolagsmän, eller styrelsen för ett
föräldrakooperativ.
Kommunen har ansvar för att ovanstående kontrolleras vid godkännande av nyetablerad verksamhet,
och det ska också ingå i den regelbundna tillsynen (26 kap 4§ skollagen). Vid någon förändring i ägareller ledningskretsen hos en fristående förskola ska detta anmälas till kommunen senast 1 månad efter
1 (2)
Margareta Ljungqvist
0300-834469

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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förändringen. (2 kap 5b§ Skollagen). Kommunen är då skyldig att tillse att den nya ledningskretsen
besitter kompetens och lämplighet enligt ovan.
I och med ändringarna i skollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för handläggningen av ärenden
rörande ansökningar om godkännande av en enskild som huvudman och/eller vid kontroll av ändrade
lednings- eller ägarförhållanden. Avgiften ska enligt kommunallagen basera sig på
självkostnadsprincipen, dvs utgå ifrån den arbetstid och de resurser som ärendeberedningen kräver.
Skolinspektionen har ansvar för tillsyn och godkännande av fristående grundskolor och de har satt
avgifter till 35 000 kronor för ansökan om nyetablering av fristående skola och 25 000 kronor för
ansökan om utökning av befintligt godkännande.
Förvaltningens bedömning är att förändringen innebär en större administrativ hantering av ansökningar
gällande godkännande av fristående verksamheter som kommer att kompenseras av föreslagna
avgifter. Handläggning av en fristående förskola kräver inte lika mycket tid som vid Skolinspektionens
handläggning av en fristående skola. Baserat på detta antagande skulle rimliga avgiftsnivåer för
Kungsbacka kommun kunna vara 25 000 för nyetablering av förskola eller fritidshem, 15 000 för
ansökan om utökning av befintligt godkännande. Avgiften ska betalas i samband med att ansökan
lämnas in och den tillkommer oavsett om ansökan godkänns eller ej. Förvaltningens bedömning är att
det inte är skäligt att ta ut avgift för handläggning vid anmälan om förändringar i ägar- och
ledningskretsen som huvudmannen är skyldiga att göra inom 1 månad till kommunen.
Beslut om en taxa och belopp ska beslutas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-05-22
Bilaga till tjänsteskrivelse, 2020-07-14 Avgifter för ansökan om att starta fristående förskola resp.
anmälan om ändring av verksamheten, t.ex. utökning, ägarbyte.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun

Maria Andersson

Margareta Ljungqvist

Skolchef

Verksamhetschef

BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE

Avgifter för ansökan om att starta fristående förskola resp.
anmälan om ändring av verksamheten, t.ex. utökning, ägarbyte.
Kommun

Förskola

Ändring

Alingsås

24 tkr.

12 tkr.

Falkenberg

24 tkr.

12 tkr.

Göteborg

25 tkr.

18 tkr

Halmstad

25 tkr.

15 tkr.

Huddinge

25 tkr.

15 tkr.

Malmö

25 tkr.

-

Mölndal

24 tkr.

12 tkr.

Solna

35 tkr.

20 tkr. /tillf. utökning 5
tkr.

Sundbyberg

35 tkr.

20 tkr. /tillf. utökning 5
tkr.

Växjö

10 tkr.

10 tkr./ägarbyte 10 tkr.
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Datum

2020-07-14

KUB1000, v2.0, 2012-05-23

Margareta Ljungqvist
Verksamhetschef

Förskola & Grundskola
Margareta Ljungqvist
Direkt 0300-83 44 69
margareta.ljungqvist@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
Fax 0300-83 41 64
forskola.grundskola@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum
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2021-11-09

§ 382
Dnr 2021-00026
Redovisning av icke färdigberedda motioner (2, 2021)
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och
med 2021-10-27 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 innehåller sex motioner äldre än ett
år. Svar på dessa motioner beräknas innan årsskiftet 2021/2022 eller under första
kvartalet 2022. Utöver det innehåller redovisningen ett antal motioner som väcktes i
kommunfullmäktige i slutet av 2020 eller början av 2021. Dessa motioner är
inplanerade för politisk behandling under det första och andra kvartalet 2022 och
beräknas med andra ord kunna besvaras inom ett år eller strax över ett år från att de
väcktes.
Även övriga motioner kommer enligt bedömningen att kunna behandlas politiskt
inom den angivna ettårsgränsen. Sammanställningen omfattar motioner som väckts,
men inte besvarats till och med den 27 oktober 2021.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-11
Sammanställning, redovisning av motioner, 2021-10-27
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

2021-10-11
Diarienummer

KS 2021-00026

Redovisning av icke färdigberedda motioner (2, 2021)

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och med 2021-10-27
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 innehåller sex motioner äldre än ett år. Svar på dessa motioner beräknas
innan årsskiftet 2021/2022 eller under första kvartalet 2022. Utöver det innehåller redovisningen ett
antal motioner som väcktes i kommunfullmäktige i slutet av 2020 eller början av 2021. Dessa motioner
är inplanerade för politisk behandling under det första och andra kvartalet 2022 och beräknas med
andra ord kunna besvaras inom ett år eller strax över ett år från att de väcktes.
Även övriga motioner kommer enligt bedömningen att kunna behandlas politiskt inom den angivna
ettårsgränsen. Sammanställningen omfattar motioner som väckts, men inte besvarats till och med den
27 oktober 2021.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-11
Sammanställning, redovisning av motioner, 2021-10-27
Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

Kommunledningskontoret
Andrea Egerlundh
0300-834272
Kommunsekreterare
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

Datum

2021-10-27
Diarienummer

KS 2021-00026

Redovisning av icke färdigberedda motioner (2, 2021)

Motioner äldre än ett år
KS/2019-00779

KS/2019-00804

KS/2020-00329

KS/2020-00618

Motion – Om att omarbeta den översiktliga täktplanen till en strategi
som en del i översiktsplaneringen
Väcktes:
2019-11-05
Motionär:
Maria Losman (MP)
Remissinstans:
Samhällsbyggnadskontoret
Remitterad:
2019-12-03
Notering:
Anmäld till politisk behandling i KF 2021-11-09
Motion – Skolan ska vara en trygg och säker plats för våra elever,
lärare och övrig skolpersonal
Väcktes:
2019-11-05
Motionär:
Carita Boulwén (SD), Roger Krantz (SD) och Susanne
Andersson (SD)
Remissinstans:
K&F, SE, FG, GA
Remitterad:
2019-12-16
Notering:
Svar beräknas till Q1, 2022.
Motion - Bostadsförmedling till ungdomar
Väcktes:
2020-04-14
Motionär:
Agnetha Ernegård (KB) och Roger Larsson (KB)
Remissinstans:
Nämnden för Service, Eksta Bostads AB
Remitterad:
2020-06-08
Notering:
Anmäld till politisk behandling i KF 2021-11-09
Motion - Språkkrav vid anställning inom skolan samt vård och omsorg
i Kungsbacka kommun
Väcktes:
2020-09-08
Motionär:
Carita Boulwén (SD)
Remissinstans:
VO, FG, IF, GA
Remitterad:
2020-10-19
Notering:
Svar beräknas till Q1, 2022

Kommunledningskontoret
Andrea Egerlundh
Kommunsekreterare

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

KUNGSBACKA KOMMUN

KS/2020-00846

KS/2020-00913

KS/2020-00923

Motion – Mänskligare budgetering
Väcktes:
2020-10-06
Motionär:
Maria Losman (MP), Clas Rosander (MP),
Elisabeth Sahlsten (MP), Jan Riise (MP)
Remissinstans:
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen
Remitterad:
2020-11-10
Notering:
Anmäld till politisk behandling i KF 2021-11-09
Motion – Fruktlunder/parker
Väcktes:
2020-11-03
Motionär:
Kent Stenhammar (S)
Remissinstans:
Byggnadsnämnden, Nämnden för teknik
Remitterad:
2020-12-01
Notering:
Svar beräknas till Q1, 2022
Motion – Ökad grundbemanning inom äldreomsorgen
Väcktes:
2020-10-06
Motionär:
Maj-Britt Rane Andersson (S)
Remissinstans:
Nämnden för Vård och omsorg
Remitterad:
2020-12-01
Notering:
Svar beräknas till Q1, 2022

Motioner – ej äldre än ett år
KS/2020-01063

KS/2020-01150

KS/2020-01159

Motion – Sveriges första kommun med "anti-trafficking"-policy
Väcktes:
2020-12-08
Motionär:
Magdalena Sundqvist (S)
Remissinstans:
Samhällsbyggnadskontoret
Remitterad:
2021-01-12
Notering:
Svar beräknas Q1, 2022
Motion – Fria pedagogiska måltider
Väcktes:
2021-02-02
Motionär:
Johan Tolinson (S)
Remissinstans:
Nämnden för Förskola & grundskola
Remitterad:
2021-03-02
Notering:
Svar beräknas Q2, 2022
Motion – Bygg för framtiden
Väcktes:
2021-02-02
Motionär:
Kent Stenhammar (S)
Remissinstans:
Byggnadsnämnden, Eksta Bostads AB
Remitterad:
2021-03-02
Notering:
Svar beräknas Q1, 2022
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KS/2021-00269

KS/2021-00322

KS/2021-00402

KS/2021-00407

KS/2021-00421

KS/2021-00430

Motion – Uppställningsplats för husbilar
Väcktes:
2021-03-09
Motionär:
Roger Larsson (KB)
Remissinstans:
TE, KTF
Remitterad:
2021-03-30
Notering:
Anmäld för politisk behandling i KSAU 2021-11-16
Motion – Handlingsplan för suicidprevention
Väcktes:
2021-03-09
Motionär:
Carita Boulwén (SD)
Remissinstans:
KTF, IF, FG, GA
Remitterad:
2021-03-30
Notering:
Anmäld till politisk behandling i KF 2021-11-09
Motion – Möjliggör sjukvård på våra vård- och omsorgsboenden
Väcktes:
2021-04-13
Motionär:
Maj-Britt Rane Andersson (S)
Remissinstans:
VO
Remitterad:
2021-05-11
Notering:
Svar beräknas Q1, 2022
Motion – Kompetenslyft – för att främja kvalitét och trygghet
Väcktes:
2021-04-13
Motionär:
Eva Borg, Rickard Wäst, Johan Tolinsson (S)
Remissinstans:
Kommunstyrelsens förvaltning
Remitterad:
2021-05-11
Notering:
Svar beräknas Q1, 2022
Motion – Beträffande Alléskolan
Väcktes:
2021-04-13
Motionär:
Roger Larsson (KB)
Remissinstans:
Kommunstyrelsens förvaltning
Remitterad:
2021-05-11
Notering:
Anmäld till politisk behandling i KF 2021-11-09
Motion – Demokratidagar
Väcktes:
2021-04-13
Motionär:
Eva Borg, Johan Tolinsson, Magdalena Sundqvist (S)
Remissinstans:
Kommunstyrelsens förvaltning
Remitterad:
2021-05-11
Notering:
Anmäld till politisk behandling i KF 2021-11-09
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KS/2021-00457

KS/2021-00501

KS/2021-00657

KS/2021-00842

KS/2021-00865

KS/2021-00864
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Motion – Villkor för gravida kvinnor med Kungsbacka kommun som
arbetsgivare
Väcktes:
2021-04-13
Motionär:
Roger Larsson, Ulf Hellgesson (KB)
Remissinstans:
Kommunstyrelsens förvaltning
Remitterad:
2021-05-11
Notering:
Svar beräknas Q1, 2022
Motion – Digital "Fixare" för 65+ samt de med funktionsnedsättning
Väcktes:
2021-05-04
Motionär:
Agnetha Ernegård (-)
Remissinstans:
VO, IF, KTF
Remitterad:
2021-06-09
Notering:
Svar beräknas Q2, 2022
Motion – Forum för samtal och samverkan i frågor som berör
funktionsnedsatta
Väcktes:
2021-06-08
Motionär:
Roger Larsson, Stefan Sundberg (KB)
Remissinstans:
IF
Remitterad:
2021-08-17
Notering:
Svar beräknas Q1, 2022
Motion – Framtagande av oppositionsbudget på demokratiska grunder
i Kungsbacka
Väcktes:
2021-09-07
Motionär:
Magdalena Sundqvist (S)
Remissinstans:
Kommunstyrelsens förvaltning
Remitterad:
2021-09-28
Notering:
Svar beräknas Q1, 2022
Utökad budgetberedning/verksamhetsberedning
Väcktes:
2021-09-07
Motionär:
Carita Boulwén, Stefan Jägnert (SD)
Remissinstans:
Kommunstyrelsens förvaltning
Remitterad:
2021-09-28
Notering:
Svar beräknas Q1, 2022
Riktlinjer för dagarvode
Väcktes:
2021-09-07
Motionär:
Carita Boulwén, Stefan Jägnert (SD)
Remissinstans:
Kommunstyrelsens förvaltning
Remitterad:
2021-09-28
Notering:
Svar beräknas Q1, 2022

