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 Ärende Beteckning Förslag 

4.  Val av ombud till Inera ägarråd 
och årsstämma 2022 
 

2022-00050  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen utser biträdande kommundirektör 
Anders Johansson till ägarrepresentant för 
Kungsbacka kommun vid Inera AB:s ägarråd den 2 
maj 2022. 

Kommunstyrelsen ger biträdande kommundirektör 
Anders Johansson, rätt att utse SKR:s representant 
som ombud för Kungsbacka kommun vid Inera AB:s 
årsstämma den 16 juni 2022. 

5.  Svar på initiativ från Lisa 
Andersson (M) m.fl. om trygg 
och säker upphandling 
 

2021-00351  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar översynen och utredningen 
rörande otillåten påverkan i samband med inköp. 

Kommunstyrelsen förklarar uppdraget som lämnades 
2021-04-20, § 105, för avslutat. 

6.  Uppstart av projekt i lokalplan 
– Iserås skola och fullmåttshall 
 

2022-00118  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt 
Iseråsskola och fullmåttshall. 

7.  Ansökan om planbesked för 
del av Vallda 4:78, skifte 2 
 

2022-00084  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. 

8.  Förlängning av markanvisning 
och principavtal med Serneke 
Sverige AB, detaljplan för 
Annebergs centrum 
 

2019-00257  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner begäran från Serneke 
Sverige AB, innebärande att gällande markanvisning 
och principavtal avseende del av fastigheterna 
Alafors 2:16 och 3:3 i Annebergs centrum, förlängs 
med 2 år till den 26 maj 2024, på i övrigt oförändrade 
avtalsvillkor. 

9.  Godkännande av 
projektbeställning samt 
överlämnande för att upprätta 
detaljplan för bostäder inom 
Kläppa 1:12 m.fl. i Åsa 
 

2020-00297  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för 
detaljplan för bostäder inom Kläppa 1:12, Kläppa 
1:13 och Kläppa 1:105 i Åsa. 
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden 
att ta fram förslag till detaljplan för bostäder inom 
Kläppa 1:12, Kläppa 1:13 och del av Kläppa 1:105 i 
Åsa. 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 3(6) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

10.  Erinran beträffande innehåll i 
samrådshandling gällande 
detaljplan för Sydöstra 
centrum, etapp 1 

2020-00386  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot 
byggnadsnämndens beslut från 2022-03-27, § 90, 
och överlämnar sitt ställningstagande till 
byggnadsnämnden.  

11.  Svar på Göteborgsregionens 
remiss över samrådsunderlag 
inför budget för 
Göteborgsregionen 2023 

2022-00195  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot 
samrådsunderlag till budget 2023 för 
Göteborgsregionens kommunalförbund. 

12.  Svar på kommunrevisionens 
revisionsrapport löpande 
granskning 2021 

2022-00165  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-14, 
och översänder det som sitt svar till 
kommunrevisionen. 

13.  Svar på Länsstyrelsens remiss 
över program för 
räddningstjänst vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen 

2021-01246  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-17, 
och översänder det som sitt svar till Länsstyrelsen i 
Hallands län. 

14.  Svar på Socialdepartementets 
remiss av delbetänkandet Från 
delar till helhet – En reform för 
samordnade, behovsanpassade 
och personcentrerade insatser 
till personer med samsjuklighet 
(SOU 2021:93) 

2021-01222  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-28, 
och översänder det som sitt svar till 
Socialdepartementet. 

15.  Svar på Justitiedepartementets 
remiss av betänkandet 
Förbättrade åtgärder när barn 
misstänks för brott  
(SOU 2022:1) 

2022-00126  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-24, 
och översänder det som sitt svar till 
Justitiedepartementet. 

16.  Anmälan av delegeringsbeslut 
 

2022-00006  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut.    

17.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 
 

2022-00004  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna 
skrivelser till protokollet.    
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 Ärende Beteckning Förslag 

18.  Rapport från nämnden för Vård 
& Omsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, 
fjärde kvartalet 2021 

2022-00200  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. 

19.  Rapport från nämnden för 
Individ & Familjeomsorg av ej 
verkställda beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 4 2021 

2022-00224  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. 

20.  Taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter 
 

2022-00112  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, daterad 
2022-01-05. 

Taxan träder i kraft den 1 juni 2022. 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels-
lagstiftningen 2020, antagen av kommunfullmäktige 
2019-12-10, § 193, upphör samtidigt att gälla. 

21.  Reviderad förbundsordning för 
Göteborgsregionen 
 

2021-00744  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Förbundsordning, 
Göteborgsregionens kommunalförbund, godkänd av 
förbundsfullmäktige 2021-06-15. 

22.  Revidering av Kungsbacka 
kommuns klimatstrategi 
 

2021-00957  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Klimatstrategi för 
Kungsbacka kommun 2022, daterad 2022-01-27.  

Klimatstrategi 2018, antagen av kommunfullmäktige 
2018-12-13, § 257, upphör samtidigt att gälla. 

Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen att 
Kungsbacka stad ska skyddas med hjälp av ett yttre 
översvämningsskydd mot höga havsnivåer. 
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23.  Ombudgeteringar och 
resultatfonder 2021 
 

2022-00109  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige förändrar resultatfonderna med 
en total summa av 72 456 000 kronor. 
Resultatfonderna uppgår efter förändring till  
531 576 000 kronor.  

Kommunfullmäktige ombudgeterar 14 249 000 
kronor till nämnderna.  

Finansiering sker från kommunfullmäktiges anslag 
för oförutsedda medel med 10 000 000 kronor samt 
med 4 249 000 kronor från kommunstyrelsens 
oförutsedda medel.  

Kommunfullmäktige godkänner en total 
investeringsvolym på 852 915 000 kronor för 2022. 

Av investeringsvolymen består 912 325 000 kronor 
av beslutad kommunbudget 2022 och av 
ombudgeteringar från 2021 med 158 320 000 kronor 
samt justering av Kommunbudget 2022 med  
-217 730 000 kronor.  
Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av 
investeringar från 2021 till år 2022 med 158 320 000 
kronor samt justering av Kommunbudget 2022 med  
-217 730 000 kronor.  
Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av 
investeringar från 2021 och till år 2023 med  
246 791 000 kronor.   

Investeringsvolymen finansieras inom ramen för 
kommunfullmäktiges beslut med begränsningen om 
att den totala låneskulden inte överstiger 
totalbeloppet om 2 904,3 miljoner kronor år 2022, 
(KF § 96/2021). 

24.  Svar på motion från Johan 
Tolinsson (S) om fria 
pedagogiska måltider 
 

2020-01150  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att nämnden för Förskola & 
Grundskola i sin budget har planerat för pedagogiska 
måltider till ett subventionerat pris i stället för helt 
kostnadsfria, utifrån de ekonomiska resurserna för 
verksamheten. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

25.  Svar på motion från Kent 
Stenhammar (S) om passivhus 
 

2020-01159  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med 
hänvisning till att kommunen redan verkar för att det 
byggs hus som är energieffektiva när det är möjligt 
samt att i stort sett all nyproduktion i kommunens 
bostadsbolag uppförs som passivhus. 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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§ 121 Dnr 2022-00050 
Val av ombud till Inera ägarråd och årsstämma 2022 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen utser biträdande kommundirektör Anders Johansson till 
ägarrepresentant för Kungsbacka kommun vid Inera AB:s ägarråd den 2 maj 2022. 

Kommunstyrelsen ger biträdande kommundirektör Anders Johansson, rätt att utse 
SKRs representant som ombud för Kungsbacka kommun vid Inera AB:s årsstämma 
den 16 juni 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun är efter beslut i kommunfullmäktige den 15 juni 2017, 
delägare i bolaget Inera AB. Inera AB koordinerar och utvecklar digitala tjänster i 
samverkan med landsting, regioner och kommuner. Inera AB ägs till största delen av 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Som delägare i Inera AB är Kungsbacka kommun inbjuden till ägarråd den 2 maj. 
Ägarrådet är Ineras högsta beslutade organ genom vilket ägarna gemensamt beslutar 
om bolagets strategiska inriktning framåt. Ägarrådet fastställer även ägardirektiv, 
ägaröverenskommelse samt utser styrelseledamöter inför bolagsstämman i Inera AB. 

Ägarrådet kommer att ske digitalt. För att deltagaren ska vara en giltig representant 
för kommunen behöver denne formellt utses till ägarrepresentant på ägarrådet. 

Det som beslutas på ägarrådet ska sedan bekräftas på Ineras årsstämma som äger rum 
den 16 juni. Ägarna har i aktieägaravtalet förbundit sig att på bolagstämman rösta 
helt i enlighet med de beslut och val som sker vid ägarrådet. Det är därmed vid 
ägarrådet som ägarna i första hand utövar ägarstyrningen över bolaget. SKR 
rekommenderar med bakgrund till det, att deltagande vid årsstämman genomförs via 
ombud. Tidigare år har koncernkontroller vid SKR Företag företrätt de ägare som så 
önskar vid årsstämman. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-22 
Inbjudan ägarråd, 2022-02-21 

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

 
Val av ombud till Inera ägarråd och årsstämma 2022 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen utser biträdande kommundirektör Anders Johansson till ägarrepresentant för 
Kungsbacka kommun vid Inera AB:s ägarråd den 2 maj 2022. 

Kommunstyrelsen ger biträdande kommundirektör Anders Johansson, rätt att utse SKRs representant 
som ombud för Kungsbacka kommun vid Inera AB:s årsstämma den 16 juni 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun är efter beslut i kommunfullmäktige den 15 juni 2017, delägare i bolaget Inera 
AB. Inera AB koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med landsting, regioner och 
kommuner. Inera AB ägs till största delen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Som delägare i Inera AB är Kungsbacka kommun inbjuden till ägarråd den 2 maj. Ägarrådet är Ineras 
högsta beslutade organ genom vilket ägarna gemensamt beslutar om bolagets strategiska inriktning 
framåt. Ägarrådet fastställer även ägardirektiv, ägaröverenskommelse samt utser styrelseledamöter 
inför bolagsstämman i Inera AB. 

Ägarrådet kommer att ske digitalt. För att deltagaren ska vara en giltig representant för kommunen 
behöver denne formellt utses till ägarrepresentant på ägarrådet. 

Det som beslutas på ägarrådet ska sedan bekräftas på Ineras årsstämma som äger rum den 16 juni. 
Ägarna har i aktieägaravtalet förbundit sig att på bolagstämman rösta helt i enlighet med de beslut och 
val som sker vid ägarrådet. Det är därmed vid ägarrådet som ägarna i första hand utövar 
ägarstyrningen över bolaget. SKR rekommenderar med bakgrund till det, att deltagande vid 
årsstämman genomförs via ombud. Tidigare år har koncernkontroller vid SKR Företag företrätt de 
ägare som så önskar vid årsstämman. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-22 

Inbjudan ägarråd, 2022-02-21 
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Beslutet skickas till 
Biträdande kommundirektör Anders Johansson 

Inera AB 

 

 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 



Från: Inera <inera@skr.se> 
Skickat: den 21 februari 2022 13:43 
Till: Kommun 
Ämne: Inbjudan Inera ägarråd 2 maj 2022 
 
Kategorier: Registrera. 
 

  
 

Du får inte e-post ofta från inera@skr.se. Se varför det här är viktigt. 
 

mailto:inera@skr.se
http://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification


  

Inbjudan till digitalt ägarråd för Inera 



2022 

Datum: 2 maj 2022 

Tid: 15.00 - 17.00 

Plats: Ägarrådet hålls digitalt. Mer information skickas ut efter anmälan. 

Sista anmälningsdag: 4 april 

 

Anmälan  

 

Välkommen till Ineras ägarråd 
Jag vill härmed bjuda in samtliga ägare till Ineras ägarråd. Ägarrådet är Ineras 

högsta beslutade organ genom vilket ägarna gemensamt beslutar om bolagets 

strategiska inriktning framåt. Ägarrådet ska också fastställa ägardirektiv, 

ägaröverenskommelse samt utse styrelseledamöter inför bolagsstämman i 

Inera. Det som beslutas på ägarrådet den 2 maj ska också sedan bekräftas på 

Ineras årsstämma den 16 juni. 

 

Sedan förra ägarrådet har Inera tillsammans med SKR genomfört länsvisa 

dialogmöten där man träffat och lyssnat in landets samtliga kommuner kring 

behov och önskemål av samverkan genom Inera framåt. Det gav oss en tydlig 

bild av områden som pekas ut där SKR och Inera och även Ineras 

systerföretag Adda kan bidra till att stödja kommunerna i 

verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering. 

 

Inera utvecklar nu en samverkansstruktur tillsammans med kommunerna som 

bygger på ett kommunalt programråd, expertgrupper och kundforum. Inera 

bjuds också in att delta i SKRs medlemsnätverk så att befintliga mötesformer 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp2.editnews.com%2Fpub%2Flink.ashx%3Fissueid%3D504541%26userid%3D70053276%26linkid%3D38952549%26readid%3D26CB2E312962%26test%3D%26umailid%3D4082895323&data=04%7C01%7Ckommun%40kungsbacka.se%7Cc488a44907fc450730ca08d9f537bca2%7C5a4c0c127d7048cf9ba18623ef967212%7C0%7C0%7C637810442227097889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=C7Xo6uttWGn4g%2F47lWwDAVnYYhlc3RbWNcF0A%2BVBqo8%3D&reserved=0


kan nyttjas. 

 

Vidare finns anledning att uppmärksamma att Inera och regionerna sedan förra 

ägarrådet har tagit ett rejält kliv i arbetet med 1177 första linjens digitala vård. 

Det är en viktig del för att kunna införa nya smarta arbetssätt och göra det 

möjligt för invånare att agera i ett digitalt sammanhängande flöde i 

vårdprocessen. 

 

Jag vill även särskilt framhålla Ineras viktiga uppdrag i arbetet med Säker 

digital kommunikation, SDK. Här förenas kommuner, regioner och statliga 

myndigheter i en gemensam ambition att åstadkomma ett säkert, snabbt och 

enkelt sätt att kommunicera digitalt. 2022-23 blir viktiga år där vi med 

gemensamma krafter från kommuner och regioner, och med stöd av Inera och 

SKR, kan ta ett stort steg i rätt riktning. 

 

Väl mött på ägarrådet!  

 

Anders Knape 

Ordförande för SKR och SKR 

Företag AB 

 

 

 

 



Praktisk information 
Årets ägarråd sker helt digitalt och kommer att webbsändas på skr.se. 

Deltagande sker via webbsändning och beslutsfattande sker genom röstning i 

verktyget VoteIT. Anmälda ägarrepresentanter får ett mejl med instruktioner 

om hur röstning och beslutsfattande går till. 

 

Samtliga handlingar publiceras på SKR:s webbplats och i verktyget VoteIT 

senast den 11 april. Övriga frågor ska anmälas senast den 4 april. Från den 11 

april är det också möjligt att börja ställa frågor och komma med inspel inför 

ägarrådet 2 maj i VoteIT. 

 

För att en deltagare ska vara en giltig ägarrepresentant behövs 

protokollsutdrag med beslut eller en ifylld blankett, se nedan. En annan 

aktieägare kan fungera som ombud om ni själva inte kan medverka, använd då 

samma blankett för att utse denne. 

 

Blankett för att utse representant/ombud till ägarråd i Inera AB  

Kontakt 
 

Anmälan av övriga frågor, senast 4 

april, samt frågor kring representation 

och ombud:  

 

 

 
Kristina Andersson 

kristina.andersson@skr.se 

08-452 77 20 

 
  

   
   

Avregistrera mig från detta utskick  
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§ 108 Dnr 2021-00351 
Svar på initiativ från Lisa Andersson (M) mfl. om trygg och säker 
upphandling 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar översynen och utredningen rörande otillåten påverkan i 
samband med inköp. 

Kommunstyrelsen förklarar uppdraget som lämnades 2021-04-20, § 105, för avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamöterna Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Monica Neptun (L) och 
Niklas Mattsson (KD) väcker vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 2021, 
ett initiativ om trygg och säker upphandling.  

Kommunstyrelsen biföll initiativet vid sammanträdet och gav kommundirektören i 
uppdrag: 

- att göra en översyn av de befintliga rutiner och dess efterlevnad som finns utifrån 
att upphandlingar och tilldelningsbeslut inte ska kunna utsättas för otillbörlig 
påverkan. 

- att utreda hur beslutstillfällen är säkerställda mot otillbörlig påverkan genom 
aktuella delegationsordningar. 

- att utreda hur upplevelserna hos kommunens medarbetare vad gäller upplevelser 
eller kunskap om försök till otillbörlig påverkan av inköpsbeslut. 

Översynen och de utredningar som kommunstyrelsen beslutade om är nu 
genomförda. 

I återrapporteringen konstateras att förvaltningarna arbetar på flera sätt med frågan 
om befintliga rutiner och dess efterlevnad.   

Under ledning av nämnden för Service har kommunen från 2020 arbetat för att göra 
en förflyttning från upphandlingsfokus till inköpsfokus. Det har inneburit nya 
styrdokument som antagits av kommunfullmäktige under senaste året och större 
satsningar på uppdaterade rutiner, instruktioner, kommunikation och utbildning som 
omfattar samtliga förvaltningar. Implementering av nya rutiner tar tid och fortsätter 
under 2022. När det gäller att beslutstillfällen är säkerställda mot otillbörlig påverkan 
genom aktuella delegationsordningar har kommunstyrelsens förvaltning arbetat 
under 2020 och 2021 med en uppdatering av den kommungemensamma mallen och 
anvisningarna för delegeringsförteckning. Ett avsnitt för upphandling har införts i 
mallen som nämnderna sedan anpassar efter egna förhållanden. Mallen ses över 
kontinuerligt och uppdateras vid behov.  

Utredningen visar slutligen att det är få medarbetare delaktiga i inköpssituationer, 
som har egna upplevelser av otillbörlig påverkan eller har uppfattat att otillbörlig 
påverkan förekommer i annat än mycket liten omfattning i Kungsbacka kommun. 
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Undersökningen ger dock underlag för att det finns utrymme för att öka kunskapen 
hos medarbetarna om brottsförebyggande arbete och korruption. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2022-02-04 
Kommunstyrelsen 2021-04-20, § 105 
Initiativ för trygg och säker upphandling, 2021-03-16 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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Svar på initiativ från Lisa Andersson (M) m.fl. om trygg och säker upphandling 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar översynen och utredningen rörande otillåten påverkan i samband med inköp. 

Kommunstyrelsen förklarar uppdraget som lämnades 2021-04-20, § 105, för avslutat. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamöterna Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Monica Neptun (L) och Niklas Mattsson 
(KD) väcker vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 2021, ett initiativ om trygg och säker 
upphandling.  

Kommunstyrelsen biföll initiativet vid sammanträdet och gav kommundirektören i uppdrag: 

- att göra en översyn av de befintliga rutiner och dess efterlevnad som finns utifrån att upphandlingar 
och tilldelningsbeslut inte ska kunna utsättas för otillbörlig påverkan. 

- att utreda hur beslutstillfällen är säkerställda mot otillbörlig påverkan genom aktuella 
delegationsordningar. 

- att utreda hur upplevelserna hos kommunens medarbetare vad gäller upplevelser eller kunskap om 
försök till otillbörlig påverkan av inköpsbeslut. 

Översynen och de utredningar som kommunstyrelsen beslutade om är nu genomförda. 

1. I återrapporteringen konstateras att förvaltningarna arbetar på flera sätt med frågan om befintliga 
rutiner och dess efterlevnad.   

Under ledning av nämnden för Service har kommunen från 2020 arbetat för att göra en förflyttning 
från upphandlingsfokus till inköpsfokus. Det har inneburit nya styrdokument som antagits av 
kommunfullmäktige under senaste året och större satsningar på uppdaterade rutiner, instruktioner, 
kommunikation och utbildning som omfattar samtliga förvaltningar. Implementering av nya rutiner tar 
tid och fortsätter under 2022. När det gäller att beslutstillfällen är säkerställda mot otillbörlig påverkan 
genom aktuella delegationsordningar har kommunstyrelsens förvaltning arbetat under 2020 och 2021 
med en uppdatering av den kommungemensamma mallen och anvisningarna för 
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delegeringsförteckning. Ett avsnitt för upphandling har införts i mallen som nämnderna sedan anpassar 
efter egna förhållanden. Mallen ses över kontinuerligt och uppdateras vid behov.  

Utredningen visar slutligen att det är få medarbetare delaktiga i inköpssituationer, som har egna 
upplevelser av otillbörlig påverkan eller har uppfattat att otillbörlig påverkan förekommer i annat än 
mycket liten omfattning i Kungsbacka kommun. Undersökningen ger dock underlag för att det finns 
utrymme för att öka kunskapen hos medarbetarna om brottsförebyggande arbete och korruption. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2022-02-04 

Kommunstyrelsen 2021-04-20, § 105 

Initiativ för trygg och säker upphandling, 2021-03-16 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Service 

Nämnden för Kultur och Fritid 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektören svarar här på kommunstyrelsens initiativ för trygg och säker upphandling. 
Uppdraget har haft tre huvudsakliga frågeställningar att besvara ur ett brottsförebyggande perspektiv. 

Översyn av de befintliga rutiner och dess efterlevnad som finns utifrån att upphandlingar och 
tilldelningsbeslut inte ska kunna utsättas för otillbörlig påverkan. 

Befintliga rutiner och dess efterlevnad 
Under ledning av nämnden för Service har kommunen de senaste åren arbetat för att göra en 
förflyttning från upphandlingsfokus till inköpsfokus. Det har inneburit nya styrdokument som antagits 
av kommunfullmäktige under senaste året och större satsningar på uppdaterade rutiner, instruktioner, 
kommunikation och utbildning som omfattar samtliga förvaltningar. Implementering av nya rutiner tar 
tid och fortsätter under 2022. 

En viktig princip för att bygga robusta processer inom såväl inköp som redovisning är 
dualitetsprincipen. Det innebär att ingen person ensam ska handlägga en transaktion genom hela 
behandlingskedjan. Förutom automatiska kontroller i e-handeln och i redovisningssystemet är det i 
tillämpningsanvisningarna för attestreglementet som det beskrivs tydligt att i normalfallet ska två 
personer attestera varje transaktion det vill säga kontrollen som helhet får inte utföras av en och samma 
person. 
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I Kungsbacka utser beslutsattestant övriga attestanter. Övriga attestanter kan ha funktionen 
granskningsattest, leveranskvittens eller mottagningsattest och inkomstattest. I pappersflöden ska 
också behörighetsattest utföras, det vill säga kontroll av att behöriga personer har attesterat. Attest 
innebär att man kontrollerar och med sitt namn intygar att de ekonomiska transaktionerna följer lagar 
och regler. I elektroniska system används användaridentitet och lösenord eller e-signatur, i manuella 
processer används namnteckning med varaktig skrift. Beslutsattest ska göras med fullständig 
namnteckning, övriga attester kan göras med signatur. 

Alla verksamheter i kommunen har behov av varor/tjänster för att kunna genomföra sina uppdrag. 
Samtliga verksamheter köper tillsammans för omkring 3 miljarder kronor årligen, hanterar ett 
fakturaflöde på ca 300 000 fakturor och annonserar ungefär 100 upphandlingar per år. Samtliga 
förvaltningar använder E-handeln för alla beställningar och fakturahantering. Det innebär att systemets 
stöd för granskning och attest där ingen kan ensam kan godkänna hela kedjan tillämpas i de allra flesta 
fall. Som komplement genomförs årliga granskningar med stickprovskontroller inom intern 
kontrollarbetet. Genom BI-verktyget som implementerats från 2021 erbjuds också bättre insyn, 
statistik och uppföljningsmöjligheter på inköpsområdet i alla verksamheter.  

Verksamhetsområde Inköp har också påbörjat ett samarbete med Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och 
lokala polisen för att docka in inköpsprocessens risker i det övriga säkerhets- och brottsförebyggande 
arbetet som görs i kommunen.  

Annonserade upphandlingar - över tröskelvärdena 
Annonserade upphandlingar över tröskelvärdena1 genomförs av Inköp i samverkan med 
verksamheterna. I dessa processer tillsätts en avtalsgrupp som formulerar och värderar vad som ska 
uppnås i den aktuella affären, det kan vara krav på en vara eller tjänst samt formulering av mervärden 
som exempelvis miljö- eller tillgänglighetsaspekter som ska tillgodoses. Inköp håller i den formella 
processen och är det ett kommunövergripande avtal så är det inköpschef som fattar tilldelningsbeslut. 
Är det verksamhetsspecifika upphandlingar så är det verksamheten som fattar tilldelningsbeslut. Ofta 
en förvaltnings- eller verksamhetschef (av den som har delegation). 

När vi sammanställer och utvärderar inkomna anbud, görs detta av en avtalsgrupp bestående av flera 
funktioner. Upphandlaren modererar och förvaltningschef, verksamhetschef eller inköpschef signerar 
tilldelningsbeslutet. 

Upphandlingen avslutas genom att tilldelningsbeslutet skickas till samtliga anbudsgivare tillsammans 
med anbudssammanställning och upphandlingsprotokollet. Upphandlingen och tilldelningsbeslutet kan 
kostnadsfritt överklagas till förvaltningsrätt i de fall någon part anser att den ”inte gått rätt till” vilket i 
sig ger transparens och kvalitetssäkring. Processen är därmed sådan att risken för otillbörlig påverkan 
anses låg.  

Inköp arbetar utifrån gällande lagstiftning och har rutiner som säkerställer upphandlingsprocessen. Det 
kan bland annat nämnas att det finns tydliga processkartor och att upphandlaren lämnar förslag till 

                                                
1 År 2021 > 615 312 kronor 
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beslut, men att det är inköpschefen (verksamhetschef eller förvaltningschef) som fattar det slutliga 
beslutet. Processen innehåller också steg kring sekretess och jäv, där deltagare i avtalsgruppen 
informeras om vad som gäller då upphandlingsprocessen innehåller absolut sekretess. När kommunen 
hanterar sina betalningar görs automatiskt en kontroll varje gång, i den ingår bland annat kontroll av 
bankgiro och organisationsnummer.  

Direktupphandlingar LOU - upphandlingar under tröskelvärdet 
Direktupphandlingar LOU, upphandlingar under tröskelvärdet2 genomförs av förvaltningarna själva. 
Direktupphandling handläggs av enskild tjänsteperson i enlighet med aktuell förvaltnings gällande 
delegeringsordning. Riktlinjen för direktupphandling stipulerar att konkurrensutsättning ska ske genom 
att tre leverantörer tillfrågas. För köp till värden över 100 000 kronor finns en dokumentationsplikt 
som förvaltningarna ska följa. Det finns både vägledning och mall framtagen. Den senare finns 
publicerad och tillgänglig på kommunens insida. Hur dokumentationen ska arkiveras och bevaras 
framgår av respektive nämnds dokumenthanteringsplan. 

E-handelssystemet fungerar att använda men är inte tvingande när det gäller direktupphandlingar. E-
handelssystemet ger stöd för att ingen beställning eller faktura hanteras av en ensam handläggare utan 
att dualitetsprincipen3 tillgodoses och dokumenteras. Genom att inte använda E-handelssystemet vid 
beställning innebär det att attestförfarande ofta kommer in först vid fakturan. 

I intern kontrollens granskningar 2021 av direktupphandlingar har ett flertal förvaltningar rapporterat 
att kännedom om och följsamhet till rutiner för direktupphandling behöver förbättras. 

Att utreda hur beslutstillfällen är säkerställda mot otillbörlig påverkan genom aktuella 
delegationsordningar  
Under 2020 och 2021 har den kommungemensamma mallen och anvisningar för nämndernas 
delegeringsförteckningar uppdaterats. Ett avsnitt för upphandling har införts i mallen som nämnderna 
sedan anpassar efter egna förhållanden. Mallen ses över kontinuerligt och uppdateras vid behov.  

Att säkerställa beslutstillfällen mot otillbörlig påverkan är en del av det breda brottsförebyggande 
arbetet, men också en fråga om lojalitet till gällande arbetssätt. Genom att följa delegations- och 
attestförordningar och arbeta i avsedda system enligt gällande rutiner skapar vi trygghet, transparens 
och spårbarbarhet. 

Att utreda hur upplevelserna hos kommunens medarbetare är vad gäller upplevelser eller 
kunskap om försök till otillbörlig påverkan av inköpsbeslut.   
För att utreda upplevelsen hos kommunens medarbetare om otillbörlig påverkan vid inköpsbeslut 
gjordes en enkätundersökning under november månad 2021. För att få en rimlig omfattning på 
undersökningen bestämdes att hålla fast vid ursprungsfrågan ”otillbörlig påverkan vid inköpsbeslut” 
och att inte vidga undersökningen till att omfatta otillbörlig påverkan vid myndighetsbeslut i 

                                                
2 År 2021: 100 000 kronor – 615 312 kronor 
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allmänhet. Samtliga personer med attesträtt (364 personer vid tillfället) fick en riktad inbjudan att 
svara. Undersökningen fanns också tillgänglig på kommunens intranät för att ge möjlighet till övriga 
personer som är delaktiga i inköpsprocessen att svara. 204 personer har besvarat enkäten, varav 163 
har attesträtt och 41 saknar attesträtt. Svarsfrekvensen bedöms som relativt god. Undersökningen i sin 
helhet ligger som bilaga. 

På frågor om den svarande har blivit utsatt för hot eller erbjudanden är det ingen som upplevt hot, 
medan några få (tre personer) svarar att de har fått erbjudanden i samband med upphandling. Huruvida 
någon kollega blivit utsatt råder osäkerhet om, hälften svarar vet inte och två personer känner till fall 
där kollegor blivit utsatta.  

På frågor om olämpliga relationer i upphandlingssituationer är det i några enstaka fall respondenterna 
känner till att andra personer (fem) eller att man själv (en) har haft olämplig relation till anbudsgivare. 
Samtidigt svarar närmare hälften ”vet ej”.  

Frågan om svarande har tillit till att beslutsfattare kring inköpsbeslut inte är utsatta för otillbörlig 
påverkan skattas på en skala 0 - 5 där 68 procent svarar ”i högsta grad” och medelvärdet är 4,5. 
Kommunledningskontorets bedömning är därmed  att det råder relativt hög tillit inom organisationen 
till att beslutsfattare inte är utsatta för otillbörlig påverkan i inköpsbeslut. 

På den öppna följdfrågan om orsaker till att inte ha tillit, pekar flera svar på att det handlar om just om 
att man inte säkert kan veta, att det råder okunskap om vad som är ”otillbörlig påverkan” och att det 
inte alltid är lätt att skilja på privata relationer och arbetet. 

På frågan om man har agerat i en situation av otillbörlig påverkan vid inköpsbeslut under de senaste 
två åren är det två som svarar ja. Av dessa ledde den ena händelsen till en utredning. 

Den frågan som föranleder åtgärder handlar om kunskap om rutiner och om vart man kan vända sig för 
att hantera en situation med otillbörlig påverkan vid inköpsbeslut om den skulle uppstå. Fler än hälften 
(103 svar) anger att man inte känner till rutiner och vart man kan vända sig. Av dessa är det hälften (61 
svar) som haft attesträtt under längre än två år, som uppger att man inte känner till rutinerna.  

Sammantaget utifrån undersökningens svar från medarbetare delaktiga i inköpssituationer är det få 
som har egna upplevelser av otillbörlig påverkan eller har uppfattat att otillbörlig påverkan 
förekommer i annat än mycket liten omfattning i Kungsbacka. Undersökningen ger dock underlag för 
att det finns utrymme för att öka kunskapen hos medarbetarna om brottsförebyggande arbete och 
korruption. Bland svaren på de öppna frågorna lyser det igenom att många svarande är påverkade av 
medierapportering och uppmärksammade händelser i andra kommuner.  

Andra pågående aktiviteter med relevans för initiativet 
Införande av visselblåsarfunktion pågår och är klart andra kvartalet 2022 

Översyn av processen för synpunkts och klagomålshantering pågår 2022 

Införande av avtalsdatabas och uppdaterade rutiner för avtalshantering, pågår klart våren 2022 
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Utbildningsinsatser till chefer (för att sedan spridas) med avseende på brottsförebyggande arbete, 
våren 2022 

Samtliga förvaltningschefer har fått i uppdrag av kommundirektören att under 2022 utarbeta rutiner 
och arbetssätt för att motverka välfärdsbrott och otillåten påverkan. 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 105 Dnr 2021-00351 
Initiativ från Lisa Andersson (M) m.fl. om trygg och säker upphandling 

Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller initiativet och ger kommundirektören, utifrån ett 
brottsförebyggande perspektiv, i uppdrag: 

 att göra en översyn av de befintliga rutiner och dess efterlevnad som finns 
utifrån att upphandlingar och tilldelningsbeslut inte ska kunna utsättas för 
otillbörlig påverkan. 

 att utreda hur beslutstillfällen är säkerställda mot otillbörlig påverkan genom 
aktuella delegationsordningar. 

 att utreda hur upplevelserna hos kommunens medarbetare vad gäller 
upplevelser eller kunskap om försök till otillbörlig påverkan av inköpsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Monica Neptun (L) och Niklas Mattsson 
(KD) väcker vid sammanträdet ett initiativ om trygg och säker upphandling. 

Förslagsställarna efterfrågar en satsning för ökad trygghet inom offentlig förvaltning 
och framhåller att lagstiftningen halkat efter och att den inte fullt ut klarar av att 
hantera den organiserade brottsligheten och dess försök att styra och påverka 
offentliga beslut för sin egen vinning.  

Förslagsställarna vill därför att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag, 
att utifrån ett brottsförebyggande perspektiv, göra en översyn av de befintliga rutiner 
och dess efterlevnad som finns utifrån att upphandlingar och tilldelningsbeslut inte 
ska kunna utsättas för otillbörlig påverkan. Vidare vill de att kommundirektören 
utreder hur beslutstillfällen är säkerställda mot otillbörlig påverkan genom aktuella 
delegationsordningar samt hur upplevelserna hos kommunens medarbetare vad gäller 
upplevelser eller kunskap om försök till otillbörlig påverkan av inköpsbeslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-16, § 126 
Initiativ från Lisa Andersson (M) m.fl., 2021-03-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Andersson (M) och Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till initiativet. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
Lisa Anderssons (M) m.fl. yrkande om bifall till initiativet. 
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Ordföranden prövar Lisa Anderssons (M) m.fl. yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen bifaller initiativet. 

Protokollsanteckning 
Stephan Philipson (M) stödjer initiativet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 



 

 

 
Initiativ för trygg och säker upphandling 
  
En satsning för ökad trygghet inom offentlig upphandling 
  
Fusk och missbruk av offentliga medel får aldrig normaliseras. Kriminella släktnätverk 
tar allt större plats och missbrukar samhällets resurser för egen vinning. 
Lagstiftningen har halkat efter och den organiserade brottsligheten har blivit allt 
fräckare i sina försök att styra och påverka offentliga beslut för sin egen vinning. 
Detta kan ta sig uttryck som påtryckningar mot enskilda medarbetare, genom hot och 
i värsta fall fysiskt eller psykiskt våld. 
 
I Kungsbacka får vi aldrig låta den här utvecklingen få fäste. Arbetar man för vår 
kommun skall man känna sig trygg i att alltid våga följa de lagar och regler som 
gäller. Det skall finnas rutiner, systematik och en organisation som säkerställer att 
enskilda medarbetare inte hamnar i utsatta situationer. 
I Kungsbacka kommun skall inte en krona av våra skattemedel gå till kriminella 
nätverk. 
 

 

 
 Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören, utifrån ett brottsförebyggande perspektiv, i 
uppdrag; 
- att göra en översyn av de befintliga rutiner och dess efterlevnad som finns utifrån att 
upphandlingar och tilldelningsbeslut inte ska kunna utsättas för otillbörlig påverkan. 
 
- att utreda hur beslutstillfällen är säkerställda mot otillbörlig påverkan genom aktuella 
delegationsordningar 
 
- att utreda hur upplevelserna hos kommunens medarbetare vad gäller upplevelser 
eller kunskap om försök till otillbörlig påverkan av inköpsbeslut. 
 
 
 
Lisa Andersson (M)   Fredrik Hansson (C)   Monica Neptun (L)   Niklas Mattson (KD)  
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§ 137 Dnr 2022-00118 
Uppstart av projekt i lokalplan - Iserås skola och fullmåttshall 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Iseråsskola och fullmåttshall. 

Sammanfattning av ärendet 
I lokalplanen för kommunbudget 2022 finns medel avsatta för Iseråsskola och 
fullmåttshall, löpnummer 335 och 140. 

I flera år har behovet av förändrade lokaler på Iseråsskolan inklusive idrottshall 
framförts av nämnden för Förskola & Grundskola liksom nämnden för Kultur & 
Fritid. Behovet om lokalförändring kom med anledning av detta med i lokalplanen 
för kommunbudget 2022. 

Lokalförändringen syftar till att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för elever 
och personal. Isersåsskolan består av ett antal skolbyggnader där vissa byggnader 
kommer upprustas för att höja den tekniska statusen och byggnader som inte längre 
används kommer att rivas. Även nybyggnation av skollokaler kommer att ske. Den 
befintliga idrottshallen som är uttjänt kommer att ersättas med en fullmåtts idrottshall 
med läktarfunktion. 

Uppstart av projektet behöver ske under kvartal två år 2022. Kostnadsuppskattningen 
för projektet har förändrats sedan lokalplanen för kommunbudget 2022 antogs. 
Utökningen i investering på 27,5 miljoner kronor kommer att inarbetas i det förslag 
till lokalplan för 2023–2027 som behandlas av kommunfullmäktige i juni 2022. 
Projektet är planerat att vara klart år 2026. Utökningen beror på uppräkning då 
skolprojektet i sin helhet är framflyttat ett år men främst på grund av senaste årets 
erfarenheter av högre byggkostnader för ombyggnation. Utökningen beror också på 
att storleken på fullmåttsidrottshallen har utökats för att inrymma läktarfunktion.  

Efter årsskiftet startade detaljplanearbetet upp vilket innebär att projektet kommer 
bedrivas parallellt med detaljplanen för att korta ned projekttiden 

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i 
beslutad Kommunbudget 2022, plan 2023–2024. Projekt som överstiger 15 miljoner 
kronor ska beslutas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-16 
Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024, lokaler och boende sida 46-52 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Uppstart av projekt i lokalplan - Iserås skola och fullmåttshall 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Iseråsskola och fullmåttshall. 

Sammanfattning av ärendet 
I lokalplanen för kommunbudget 2022 finns medel avsatta för Iseråsskola och fullmåttshall, 
löpnummer 335 och 140. 

I flera år har behovet av förändrade lokaler på Iseråsskolan inklusive idrottshall framförts av nämnden 
för Förskola & Grundskola liksom nämnden för Kultur & Fritid. Behovet om lokalförändring kom 
med anledning av detta med i lokalplanen för kommunbudget 2022. 

Lokalförändringen syftar till att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för elever och personal. 
Isersåsskolan består av ett antal skolbyggnader där vissa byggnader kommer upprustas för att höja den 
tekniska statusen och byggnader som inte längre används kommer att rivas. Även nybyggnation av 
skollokaler kommer att ske. Den befintliga idrottshallen som är uttjänt kommer att ersättas med en 
fullmåtts idrottshall med läktarfunktion.  

Uppstart av projektet behöver ske under kvartal 2 år 2022. Kostnadsuppskattningen för projektet har 
förändrats sedan lokalplanen för kommunbudget 2022 antogs. Utökningen i investering på 27,5 
miljoner kronor kommer att inarbetas i det förslag till lokalplan för 2023–2027 som behandlas av 
kommunfullmäktige i juni 2022. Projektet är planerat att vara klart år 2026. Utökningen beror på 
uppräkning då skolprojektet i sin helhet är framflyttat ett år men främst på grund av senaste årets 
erfarenheter av högre byggkostnader för ombyggnation. Utökningen beror också på att storleken på 
fullmåttsidrottshallen har utökats för att inrymma läktarfunktion.  

Efter årsskiftet startade detaljplanearbetet upp vilket innebär att projektet kommer bedrivas parallellt 
med detaljplanen för att korta ned projekttiden 

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i beslutad 
Kommunbudget 2022, plan 2023–2024. Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av 
kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-16 
Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024, lokaler och boende sida 46-52 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi, nämnden för Service, nämnden för Förskola & 
Grundskola och nämnden för Kultur & Fritid. 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



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

Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i 
olika lokaler. Dessutom förmedlar kommunen olika slags 
boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad 
på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, per-
soner med funktionsnedsättning, nyanlända samt socialt 
utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler 
och boenden.

Kommunfullmäktige har antagit följande lokalpolicy:
Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla 
och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över 
tiden.

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

Lokalförsörjningsprocessen
För enhetlig och tydlig hantering av lokalbehoven ska 
samtliga lokalbehov handläggas enligt den så kallade 
lokalförsörjningsprocessen som inleds med en lokalplane-
ringsprocessfas. Handläggningen av lokalbehov ska vara 
gemensam för kommunens samtliga förvaltningar och 
processen ska användas för behov som löses genom inves-
teringar i egna lokaler och genom inhyrda lokaler. Genom-
förandeprocessen hanterar de lokalprojekt som krävs för att 
omsätta behov till färdiga lokaler.

Det övergripande målet med lokalförsörjningen är att 
uppnå en god ekonomisk hushållning med lokaler och 
service och därmed kunna frigöra resurser till kommu-
nens kärnverksamheter. Det leder i förlängningen till ett 
effektivt lokalutnyttjande och lägre kostnader totalt sett för 
hela kommunen.

Handläggningen av lokalbehoven behöver ske enligt ned-
anstående principer: 

• Lokalbehov ska omhändertas enligt lokalförsörjnings-
processens olika steg för effektiv hantering. 

• Lokalbehov ska prioriteras utifrån den så kallade 
 Prioriteringsprincipen i fallande ordning:
1.  Lokalbehov som inte är lagstyrd verk-

samhet och lokalbehov som utgörs av 
kvalitetshöjningar i befintliga lokaler 
har lägst prioritet. 

2.  Lokalbehov på grund av ny exploatering 
har medel prioritet.

3.  Lokalbehov som beror på struktur-
omvandlingar och som ger minskade 
driftskostnader samt lokalbehov på 
grund av volymutökningar inom befint-
liga områden har högst prioritet.  

• Lokallösningar ska väljas utifrån lokaleffektivitet 
enligt den så kallade Fyrstegsmodellen. Modellen 
innebär att lokallösningar ska övervägas och väljas 
enligt nedan angiven prioritetsordning:
1.  Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig 

kapacitet i befintliga lokaler
3. Bygga om eller till befintliga lokaler
4. Bygga nya lokaler 

Behov Insamling
& utredning Förstudie Projektering Genomför-

ande Avslut

Lokalplanering

Behovsfas

Genomförande
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• Lokallösningar ska föreslås och väljas utifrån att 
”Minska behovet av att bygga nytt genom att samut-
nyttja och bygga mer flexibelt” vilket innebär att loka-
ler eller lokaldelar så långt det är möjligt planeras för 
att kunna samnyttjas och användas för flera ändamål.

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

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

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

Lokalbehov 2022–2026
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostads- 
och lokalbehov för perioden 2022–2026.  Nämndernas 
beslutade behov uttrycks i volymmått, till exempel antal 
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven 
bearbetas och kostnadsbedöms utifrån nyckeltal framtagna 
av Service avseende både investeringsutgifter samt drifts-
kostnader. Lokalplanen bereds utifrån ett planerings- och 
genomförandeperspektiv samt med utgångspunkt i ovan 
nämnda principer.

Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden 
budgeteras centralt och nämnden erhåller ram motsva-
rande 80 procent av hyran när lokalen är klar att tas i bruk. 
Resterande 20 procent finansieras inom respektive nämnds 
ram. Ramtilldelning utgår inte för verksamhetsanpass-
ningar av lokaler. 

Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boen-
den tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan 
justera mellan olika lokalprojekt under året. 

Projekt i lokalplanen får startas upp om de understiger 15 
miljoner i investeringsbelopp. För projekt som överstiger 
15 miljoner kronor ska igångsättning beslutas av kommun-
styrelsen. 

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

Foto: Ciprian Gorga, Kungsbacka kommun

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024      45



Lokalplan
Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen inne-
fattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till 
exempel antal boendeplatser eller antal elever. Dessa är markerade i tabellerna per förvaltning när lokalen förväntas vara 
klar för att tas i bruk.
De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning och utrustning av nya lokaler planeras under 
2022 innebär investeringar på 298 miljoner kronor. Under 2023 planerar vi investera 479 miljoner kronor i nya lokaler. 

Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i miljoner

Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

298 479 723 552 306

Hyreskostnader inklusive engångskostnader samt kapitalkostnader för inventarier, nya lokaler och boenden, 
 belopp i miljoner

Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

64 56 40 58 52

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

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

Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

128 Varlaskolan fullmått idrottshall x

136 Björkris fullmått idrottshall x

138 Frillesås rid- och körklubb x

139 Toalettbyggnad Stättared x

140 Iserås fullmått idrottshall x

Noter
128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans tillbyggnad. Projektet startades år 2019.

136 Björkris fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 231 Björkris utbildningslokal.

138 Frillesås rid - och körklubb
Behov av en ny anläggning i Frillesås då befintlig anläggning har nått sitt tekniska slutår.

139 Toalettbyggnad Stättared
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.

140 Iserås fullmått idrottsshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets behov. 
Samordning sker med projekt 335 Iserås skola.
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Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor och skolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också 
för att fungera både som förskole- och skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad uttrycks nedan i antalet barn.

Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

207 Fjärås Må förskola 120

224 b Liljan förskola avveckling -40

226 Anneberg förskola 120

227 Kolla förskola 160

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1 620

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2 180

232 Trollelyckan förskola avveckling x

233 Frillesås förskola 160

234 Klockaregården förskola avveckling -160

235 Åsa förskola etapp 1 120

236 Åsa förskola etapp 2 80

237 Åsa (Stora Loket) förskola avveckling -80

238 Villa Emilia avveckling x

239 Kvarteret Liljan förskola 120

324 Varlaskolan tillbyggnad 300

329 Toråsskolan tillf. paviljong avveckling -100

332 Björkris skola paviljong avveckling -100

334 Frillesåsskolan paviljonger avveckling x

335 Iserås skola 200

336 Åsa skola 500

337 Åsa skola utbyggnad tillfällig lösning 150

338 Kvarteret Liljan skola 400

339 Kvarteret Liljan idrottshall x

340 Klinnekärr förskola avveckling x

341 Fjordskolan paviljong avveckling x

128 Varlaskolan fullmått idrottshall x

136 Björkris fullmått idrottshall x

140 Iserås fullmått idrottshall x

1202a Engelska skolan, skolpeng x x x

Summa utbildningsplatser 160 790 0 660 1 140

Noter

207 Fjärås Må förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya 
förskolelokaler måste därför byggas.

224 b Liljan förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av 
att tillfälligt bygglov upphör.

226 Anneberg förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya 
förskolelokaler måste därför byggas. Samordning sker med 
projekt 807 Anneberg vård- och omsorgsboende, projekt 414 
Annebergs Bmss och projekt 1503 Datahall.

227 Kolla förskola
Stort underskott av förskoleplatser i Kollaområdet ger behov 
av förskola med 160 platser
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230 Björkris utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning 
med projekt 136 Björkris fullmåtts idrottshall.

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning 
med projekt 230 utbildningslokal etapp 1.

232 Trollelyckan förskola avveckling
Förskola i Frillesås avvecklas på grund av ej ändamålsenliga 
lokaler samt att den tekniska livslängden har nått sitt slut.

233 Frillesås förskola
Ny förskola byggs för att ersätta Klockaregårdens paviljong-
förskola. 

234 Klockaregården förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola projekt 233 i Frillesås 
står färdig.

235 Åsa förskola etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.

236 Åsa förskola etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning 
projekt 237 Åsa förskola avveckling.

237 Åsa (Stora Loket) förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Åsa står färdig

238 Villa Emilia avveckling
Avveckling av paviljong då inget behov finns och att hyresav-
talet löper ut.

239 Kvarteret Liljan förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordnas med 
projekt 338 Kv Liljan skola och projekt 339 Kvarteret Liljan 
idrottshall.

324 Varlaskolan tillbyggnad
Om och tillbyggnation av skola för att ersätta befintliga 
specialsalar som nått sin tekniska livslängd och ta hand 
om ökat elevantal inom de centrala delarna av Kungsbacka. 
Samordning sker med projekt 128 Varlaskolan fullmåtts 
idrottshall. Projektet startades 2019.

329 Toråsskolan tillfällig paviljong avvecklas
Paviljong avvecklas på grund av att tillfälligt bygglov upphör. 

332 Björkris skola paviljong avveckling
I samband med ny skola projekt 230 Björkris etapp 1 avveck-
las paviljong i Björkris 1.

334 Frillesåsskolan paviljonger avveckling
När ny skolbyggnad i Frillesås står färdig så avvecklas 4 
stycken paviljonger då hyresavtal upphör.

335 Iserås skola
Delar av Iseråsskolan måste avvecklas då fastighetens har 
nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas med nya 
lokaler. Samordning sker med projekt 140 Iserås fullmåtts 
idrottshall.

336 Åsa skola
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.

337 Åsa skola utbyggnad tillfällig lösning
Behov av ökade antal utbildningsplatser innan projekt 336 
Åsa skola står klar. Utredning pågår.

338 Kvarteret Liljan skola
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområ-
den. Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordnas 
med projekt 339 Kvarteret liljan idrottshall och projekt 239 
kvarteret Liljan förskola.

339 Kvarteret Liljan idrottshall
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordnas med 
projekt 336 Kvarteret liljan skola och projekt 239 kvarteret 
Liljan förskola.

340 Klinnekärr förskola avveckling
Paviljong måste avvecklas på grund av att tillfälligt bygglov 
upphör. 

341 Fjordskolans paviljong avvecklas
Paviljong måste avvecklas på grund av att behovet flyttas till 
projekt 335 Iseråsskolan.

128 Varlaskolan fullmått idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny full-
måttshall som tillgodoser skolverksamhetens och förenings-
livets behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans 
tillbyggnad. Projektet startades 2019.

136 Björkris fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris etapp 1.

140 Iserås fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 335 Iserås skola.

1202 a Engelska skolan skolpeng
Lokalpeng/elevpeng vilken fördelas från Förskola & Grund-
skola till Engelska skolan enligt tilldelningsmodell för privata 
utförare inom skolverksamheten och fritidshemsverksam-
heten.
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Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Gruppbostäder är boenden för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska funktions-
nedsättningar. Gruppbostäderna består av ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt 
personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser. 

Servicebostäder är boenden för personer med mindre omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Dessa bostäder kan med fördel tillskapas inom flerfamiljshus och behöver inte nödvändigtvis 
ligga samlade utan kan spridas ut över flera trapphus. Normalt sett placeras 10 servicebostäder inom ett område med en 
lokal för personalstöd i närheten. Kommunens behov av nya servicebostäder uttrycks nedan i form av antal lägenheter. 

Utformning av boende med särskild service kan vara att man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6 
stycken gruppbostad och 6 stycken som servicebostad eller att alla 12 nyttjas som servicebostad.

Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

413 Bmss barn 4

414 Bmss  Anneberg 12

502 Bmss Söderstaden        10   

504 Bmss Björkris 10

505 Bostäder SBF och referensboende  10 10 10 10 10

507 Bmss 12

508 a Bmss 12

508 b Bmss 12

508 c Bmss 8

508 d Bmss 2

508 e Bmss 12

508 f Bmss 6

508 g Bmss 12

508 h Bmss 6

508 i Bmss 2

508 j Bmss (12-)16

510 Ordinärt boende 2 2 2 2 2

Summa boendeplatser och lägenheter 28 34 54 48 32

Noter

413 Bmss barn
Gruppbostad för barn, 4 platser. 

414 Bmss Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område. Samordnas med projekt 1503 Datahall, projekt 807 
vård- och omsorgsboende Anneberg och projekt 226 Anne-
berg förskola.

502 Bmss Söderstaden
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd. 

504 Bmss Björkris
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd

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

508 a–j Bmss
Ett behov av ett flertal BMSS under kommande år där de 
matchas mot försörjning av byggrätter, exploateringsprojekt 
men också inhyrningar ifrån externa hyresvärdar.

510 Ordinärt boende
Det finns behov av ordinära bostäder där personer som bor 
på ett BMSS vill flytta till en ordinär bostad av diverse olika 
skäl

Gymnasium och arbetsmarknad
Idag går det ca 3 090 elever på de tre gymnasieskolorna. Om fem år, 2026 beräknas elevantalet uppgå till ca 3 400 elever, 
dvs mer än 300 antal fler elever än idag. Nya arbetssätt och ett betydligt mer flexibelt lokalanvändande kommer krävas för 
att klara av denna elevmängd i befintliga lokaler.

Noter

600 Gymnasielokaler
Ökat elevantal löses inom befintliga lokaler.

Kommunala boende för ensamkommande barn
Då tidigare HVB-hem, HVB-Åsa och HVB-Bukärr, har avvecklats utifrån minskade behov har förvaltningen endast kvar 
ett stödboende med 3 platser.

Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

601 Bukärr stödboende platser 3 3 3 3 3

Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

600 Utökning i befintliga byggnader 61 33 21 48 35

Noter

601 Bukärr stödboendeplatser 
Inga budgetmedel avsatta för befintliga platser.
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Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är boenden för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett 
vård- och omsorgsboende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen. 
Kommunens behov av nya vård- och omsorgsboende uttrycks nedan i form av antal platser. 

Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

803 Björkris vård- och omsorgsboende 120

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende -26 40

807 Anneberg vård- och omsorgsboende 80

808 Bukärrsgården avveckling x

809 Hemtjänstlokal Hede flytt x

810 Pölagården avveckling x

Summa boendeplatser 120 -26 0 120

Noter

803 Björkris vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård och omsorgsboende med 120 lägen-
heter i kommunen. Planeras för en hemtjänstlokal i boendet, 
projekt 809.

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende
Modernisering befintligt eller nybyggnad av boendet. Avveck-
ling av 26 lägenheter samt nybyggnation av 40 nya lägenhe-
ter.

807 Anneberg vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård och omsorgsboende med 80 lägenhe-
ter i kommunen. Samordnas med projekt 1503 Datahall, pro-
jekt 414 BMSS Anneberg och projekt 226 Anneberg förskola.

808 Bukärrsgården avveckling
Planeras att avyttras när hyrestiden upphör.

809 Hemtjänstlokal Hede flytt
Planeras att samordnas med projekt 803 Björkris vård och 
omsorgsboende.

810 Pölagården avveckling
Hemtjänsten ska flytta och lämna lokaldelen på Pölagården 
till förmån för Åsa HVB.

Service
Lokalbehoven omfattar Service Måltid, Service Fastigheter och Service IT. 

Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

1407 Kullaviksskolan ombyggnad kök och 
matsal

x

1500 Kapareskolans ombyggnad kök x

1501 Fjordskolan mottagningskök x

1502 Iseråsskolan mottagningskök x

1503 Datahall x

1504 Toalettbyggnad Åsa camping x

1505 Toalettbyggnad Gårda brygga badplats x
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Noter

1407 Kullaviksskolan ombyggnad kök och matsal 
Behov av att bygga om Kullaviksskolans mottagningskök och 
matsal för att en förbättrad kvalitet utifrån nuvarande nivå, 
samt för en förbättrad arbetsmiljö.

1500 Kapareskolan ombyggnad kök
Den totala produktionen behöver utöka produktionskapa-
citeten på Kapareskolans tillagningskök. Samordnas med 
projekt 1501 Fjordskolan mottagningskök och projekt 1502 
Iseråsskolans mottagningskök.

1501 Fjordskolan mottagningskök
Nytt mottagningskök och avveckla av tre befintliga mottag-
ningskök på skolan. Samordnas med projekt 1500 Kaparesko-
lans ombyggnad.

1502 Iseråsskolan mottagningskök
Nytt mottagningskök och avveckla befintligt kök som 
uppnått tekniskt slutdatum. Samordnas med projekt 335 
Iseråsskolan

1503 Datahall
Datahall/Serverrum och lagring för flertalet av kommunens 
verksamhetssystem. 

1504 Toalettbyggnad Åsa camping
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behö-
ver ersättas.

1505 Toalettbyggnad Gårda brygga badplats
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behö-
ver ersättas.

Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

131 Arena inkl skyddsrum x

1202 Tillfälliga lösningar eller oförutsedda 
händelser

x x x x x

1406 Duveheds omlastningsstation x

1408 Skyddsrum Kvarteret Liljan x

1410 Engångskostnader x x x x x

Noter

131 Arena inklusive skyddsrum 
Arenahall med placering söder om Kungsbacka Sportcenter.

1202 Tillfälliga lösningar eller oförutsedda händelser
Medel för tillfälliga lokaler eller enskilda lösningar. 

1406 Duveheds omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastningssta-
tion ny plats i Duvehed.

1408 Skyddsrum Kvarteret Liljan 
Exploateringen av kvarteret gör att befintligt skyddsrum 
måste ersättas.

1410 Engångskostnader
Medel för oplanerade lokalbehov såsom rivning och sanering.
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§ 136 Dnr 2022-00084 
Ansökan om planbesked för del av Vallda 4:78, skifte 2 

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

Beslutsmotivering 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2021 att inte inleda någon planering 
för 48 lägenheter i flerbostadshus och radhus inom fastigheten. Nu aktuell ansökan 
gäller 38 lägenheter i flerbostadshus och radhus. Kommunens bedömning är 
fortfarande den samma, det vill säga att med hänvisning till de höga naturvärdena på 
platsen samt den mycket kuperade terrängen med stora nivåskillnader avser inte 
kommunen gå vidare med planering enligt ansökan. Det är kommunens bedömning 
att en exploatering av platsen enligt ansökan skulle innebära ett stort ingrepp i natur- 
och kulturmiljön och påverka denna negativt. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägarna till fastigheten Vallda 4:78, skifte 2, har den 19 januari 2022 ansökt om 
planbesked för att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av 38 
lägenheter i radhus och flerbostadshus.  

I ansökan lämnas förslag på 12 lägenheter i radhus längs med fastighetens västra 
gräns samt 26 lägenheter i flerbostadshus fördelat i fem fristående byggnadskroppar. 
Alla bostadshus föreslås få två våningar. I ansökan redovisas möjlig placering av 
totalt 45 parkeringsplatser för bil vilket innebär ett parkeringstal på 1,2 
parkeringsplatser per lägenhet. Platsen föreslås angöras dels söder ifrån, via en ny 
anslutning från Dyrestensvägen, dels norr ifrån, via Högarydsvägen.  

Enligt kommunens översiktsplan ligger fastigheten Vallda 4:78, skifte 2, inom 
utvecklingsorten för Vallda. Inom utvecklingsorten finns ett utpekat område där 
kommunen ser att den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen ska ske. Inom detta 
område vill kommunen genom detaljplaner möjliggöra för utbyggnad av bostäder, 
verksamheter och kommunal service. Vallda 4:78, skifte 2, ligger inte inom detta 
område utan ligger i stället inom de yttre delarna av utvecklingsorten Vallda. Här kan 
det finnas platser inom och i anslutning till villabebyggelsen som, om området har 
god tillgång till vardagsservice och infrastruktur, kan kompletteras med några villor 
till. Var och hur många nya tomtplatser området tål, prövas i lokaliseringsstudie som 
beslutas i byggnadsnämnden. Därefter kan förhandsbesked ges. 

Området som ansökan avser omfattar ett höjdområde samt sluttande branter mot 
söder och öster. Nedanför branterna ansluter fastigheten till bostadsområdet Vallda-
Ekås och detaljplan Vp84. I detta gränsområde finns ett antal stengärsgårdar som är 
skyddade i detaljplanen. Längs med gränsen finns också en upptrampad 
promenadstig.  
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I samband med framtagande av den nya översiktsplanen gjordes en 
naturvärdesinventering. Området som ansökan gäller, ligger inom naturvärdesklass 2 
vilket bedöms som mycket höga naturvärden som bör bevaras. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-16  
Ansökan om planbesked med bilaga, 2022-01-19  
Karta, 2022-03-15 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Planbesked för Vallda 4:78, skifte 2 
 

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

Beslutsmotivering 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2021 att inte inleda någon planering för 48 lägenheter i 
flerbostadshus och radhus inom fastigheten. Nu aktuell ansökan gäller 38 lägenheter i flerbostadshus 
och radhus. Kommunens bedömning är fortfarande den samma, det vill säga att med hänvisning till de 
höga naturvärdena på platsen samt den mycket kuperade terrängen med stora nivåskillnader avser inte 
kommunen gå vidare med planering enligt ansökan. Det är kommunens bedömning att en exploatering 
av platsen enligt ansökan skulle innebära ett stort ingrepp i natur- och kulturmiljön och påverka denna 
negativt. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägarna till fastigheten Vallda 4:78, skifte 2, har den 19 januari 2022 ansökt om planbesked för att 
genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av 38 lägenheter i radhus och flerbostadshus.  

I ansökan lämnas förslag på 12 lägenheter i radhus längs med fastighetens västra gräns samt 26 
lägenheter i flerbostadshus fördelat i fem fristående byggnadskroppar. Alla bostadshus föreslås få två 
våningar. I ansökan redovisas möjlig placering av totalt 45 parkeringsplatser för bil vilket innebär ett 
parkeringstal på 1,2 parkeringsplatser per lägenhet. Platsen föreslås angöras dels söder ifrån, via en ny 
anslutning från Dyrestensvägen, dels norr ifrån, via Högarydsvägen.  

Enligt kommunens översiktsplan ligger fastigheten Vallda 4:78, skifte 2, inom utvecklingsorten för 
Vallda. Inom utvecklingsorten finns ett utpekat område där kommunen ser att den huvudsakliga 
bebyggelseutvecklingen ska ske. Inom detta område vill kommunen genom detaljplaner möjliggöra för 
utbyggnad av bostäder, verksamheter och kommunal service. Vallda 4:78, skifte 2, ligger inte inom 
detta område utan ligger i stället inom de yttre delarna av utvecklingsorten Vallda. Här kan det finnas 
platser inom och i anslutning till villabebyggelsen som, om området har god tillgång till 
vardagsservice och infrastruktur, kan kompletteras med några villor till. Var och hur många nya 
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tomtplatser området tål, prövas i lokaliseringsstudie som beslutas i byggnadsnämnden. Därefter kan 
förhandsbesked ges. 

Området som ansökan avser omfattar ett höjdområde samt sluttande branter mot söder och öster. 
Nedanför branterna ansluter fastigheten till bostadsområdet Vallda-Ekås och detaljplan Vp84. I detta 
gränsområde finns ett antal stengärsgårdar som är skyddade i detaljplanen. Längs med gränsen finns 
också en upptrampad promenadstig.  

I samband med framtagande av den nya översiktsplanen gjordes en naturvärdesinventering. Området 
som ansökan gäller, ligger inom naturvärdesklass 2 vilket bedöms som mycket höga naturvärden som 
bör bevaras. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-16  
Ansökan om planbesked med bilaga, 2022-01-19  
Karta, 2022-03-15 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

 

 

Malin Aronsson      Emma Kjernald  

Kommundirektör      Samhällsbyggnadschef 



Från: Kungsbacka kommun <noreply@sjalvservice.kungsbacka.se> 
Skickat: den 19 januari 2022 15:59 
Till: Samhällsbyggnadskontoret 
Ämne: Nytt ärende Ansöka om planbesked (ärende nr. 4725) 
 

Hej! 

Ett nytt ärende, Ansöka om planbesked (ärende nr. 4725) har skickats in av  

Klicka på länken nedan för att visa ärendet: 

 

Med vänlig hälsning 
Kungsbacka kommun 

info@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se 
www.facebook.com/kungsbackakommun 
www.linkedin.com/company/kungsbacka-kommun/ 

mailto:info@kungsbacka.se
http://www.kungsbacka.se/
http://www.facebook.com/kungsbackakommun
http://www.linkedin.com/company/kungsbacka-kommun/
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Vallda Knallen
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Valla 4:78
Bakgrund

Bakgrund
Jordbruksverket och Länsstyrelsen 
lämnade 2019-05-21 positivt besked 
till ansökan om att förvärva fastigheten 
Vallda 4:78. Avsikten med förvärvet var 
exploatering för bostadsändamål samt 
att skapa goda rekreationsmöjligheter för 
de som bor i området. Jordbruksverket 
hänvisar till Kungsbackas översiktsplan 
där fastigheten ligger inom ett utpekat 
utvecklingsområde för Vallda tätort. 
Jordbruksverket bedömer därför att 
egendomen är avsedd för annat ändamål 
än jord- och skogsbruk och lämnar tillstånd 
till förvärvet. 

Med detta beslut som grund köper Vallda 
bostäder AB hela fastigheten Vallda 4:78 
och påbörjar då sina kontakter med 
Lantmäteriet och Kungsbacka kommun för 
att få stöd i den fortsatta handläggningen. 
Våren 2020 kontaktar Vallda bostäder 
AB kommunen för att få vägledning i 
hur fastigheten och dess olika delar 
kan exploateras. Rekommendationen 
som ges då av samhällsbyggnadschefen 
är att samlad bebyggelse ska föregås 
av en planansökan men att enskilda 
tomter, lucktomter, kan prövas med 
förhandsbesked eller bygglov och hänvisar 
till bygglovsavdelningen. Fastighetsägaren 
har identifierat 4 tomter inom fastigheten 

som kan bedömas som lucktomt och 
som ligger till grund för en ansökan som 
lämnades in till kommunen sommaren 
2020. 

VA- enheten på Kungsbacka kommun 
meddelar i september 2020 att de norra 
tomterna på förhandsbesked “Knallen” 
kan införlivas i verksamhetsområdet med 
närliggande ledningar för både vatten, 
spillvatten och dagvatten. Ärendet bedöms 
därefter av kommunen vara komplett med 
alla handlingar som behövs för att ta ett 
beslut. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar 
negativt förhandsbesked för nybyggnad 
av två enbostadshus på fastigheten i april 
2021. Beslutet motiveras bland annat med 
det höga bebyggelsetrycket samt att inom 
utveckningsområden ska enstaka hus inte 
förhindra en kommande planläggning. 
Lokaliseringen bör således prövas med en 
detaljplan. I förhandsbeskedet beskrivs 
att området längs Högarydsvägen har 
lågt tryck i VA-ledningar vilket inte är den 
information som VA-enheten lämnat till 
sökande.

Ansökan planbesked lämnades in 2021-
09-21 med förslag på bebyggelse på 
Knallens övre och nedre delar, totalt 48 
bostäder.

2021-12-20 lämnade Kommunstyrelsen 
besked att kommunen inte avser att pröva 
den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. Bedömning är att en 
exploatering av platsen enligt ansökan 
skulle innebära ett stort ingrepp i natur- 
och kulturmiljön och påverka denna 
negativt.

Fastighetsägarens svar på 
kommunstyrelsens bedömning: 

• Naturvärden – exploateringsförslaget 
justeras och kommer inte att påverka 
den gröna skogsridån i områdets 
nedre del längst Dyrestensvägen. 
Bebyggelse föreslås endast ske inom 
område som idag utgörs av avverkat 
område på fastighetens övre del mot 
Högarydsvägen.

• Accessvägen till området via 
Dyrestensvägen kommer endast 
ha en mindre inverkan beträffande 
skogsridån mot Dyrestensvägen.
Accessvägen upp mot befintlig platå 
och exploateringsområdet är efter 
gjorda undersökningar möjlig att 
genomföra, beträffande lutning viloplan 
mm. Det är exploatörens ansvar att 
genomföra och följa regelverket. 

BAKGRUND

Accessvägens påverkan på eventuell 
stig och stengärsgård är mycket 
marginell.

• Beträffande kulturmiljö ser vi inte 
att området på något sätt tidigare 
tagit hänsyn till kulturhistorik då 
det är befintlig nybyggnation åt alla 
väderstreck samt detaljplan för Vallda 
9:40 och Vallda 9:5-1 som ligger inom 
100 m från Knallen. Därmed bör 
exploatering ses som komplement till 
befintligt område. 

Ny planansökan
Liljewalls uppdrag är att ta fram underlag 
till ansökan om planbesked för flera 
markområden inom stamfastigheten 
Vallda 4:78, se karta på nästa sida. I 
uppdraget ingår en analys av platsens 
förutsättningar, kommunens riktlinjer och 
bedöma möjligheten till att få ett positivt 
planbesked. 

Denna handling fokuserar på området 
som vi kallar Vallda Knallen i fastighetens 
norra del, Vallda 4:78, skifte 2. Förslaget 
är reviderat januari 2022 och omfattar nu 
endast exploatering i de norra delarna av 
delfastigheten. Det reviderade förslaget 
önskas prövas på nytt.  
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"Den stora inflyttningen till Kungsbacka är barnfamiljer från övriga 

delar av Göteborgsregionen. Denna grupp efterfrågar småhus och större 

lägenheter med god tillgång till barnomsorg och skola i närområdet. 

Detta innebär att det behöver byggas småhus i olika former från 

radhus, grupphus till villatomter.  

Kungsbacka kommun 
Strategi och planering

Förutsättningar
Området för den tänkta exploateringen 
ligger inom Vallda och är i dag inte detalj-
planelagt. Området är cirka 22 700 m2  
stort och ligger norr om Dyrestensvägen, 
inom bostadsområdet Högaryd.

ÖP 2021
Enligt antagandehandlingen “Vårt framtida 
Kungsbacka” ligger området inom 
utvecklingsorten Vallda - yttre del med 
följande beskrivning: 
De yttre delarna av utvecklingsorterna 
domineras ofta av villabebyggelse men 
kan också innehålla icke störande 
verksamheter. På några ställen kan 
kompletteringar ske.
 

Bostadsförsörjningsprogram
Kommunens målsättning för 
bostadsbyggandet omfattar planering 
för 500 bostäder per år under 
perioden 2019– 2023. I aktuellt 
bostadsförsörjningsprogram återfinns 
endast ett utpekat nybyggnadsprojekt 
i Vallda: Vallda Backa 1:6 med 120 
bostäder. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Skala 1:10 000, SWEREF 99 TM, RH 2000.

0 300 600 900 m Skola/förskolaVallda Knallen

Platsanalys

Busshållplats

FÖRUTSÄTTNINGAR

Mot Särö

Mot Vallda Sandö naturreservat, 
bad och Sandö hamn
Lerkil

Mot Kungsbacka
Golf

Gång- och 
cykelväg

Elljusspår

Läge
Vallda Knallen ligger cirka 5,5 kilometer 
från Kungsbacka tätort, söder om 
Sandövägen som går mellan Vallda 
Trekant och Lerkil. 

Området ligger i nära anslutning till övrig 
bebyggelse med god tillgänglighet till 
kringliggande områden, rekreation och 
offentlig service. 

Längs Sandövägen går kollektivtrafik och 
gång- och cykelväg. Det finns även en 
gång- och cykelväg genom skogspartiet 
mellan bostadsområdet Högaryd 
och Torsåsskolan. Den föreslagna 
exploateringen gör det möjligt att 
förlänga  gång- och cykeltrafiken norrut 
till befintlig och framtida bebyggelse invid 
Sandövägen. Denna GC-koppling skulle 
bidra till en mer trafiksäker skolväg för 
boende i området.  

Vallda kyrka

Golfbana

Vallda trekant

Vallda Knallen

Idrottshall

Mataffär

Framtida byggnation

Möjlig GC-koppling 



 6

N

Skala 1:3 500, SWEREF 99 TM, RH 2000.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Demografi
Vi ser potential till att tillgängliggöra 
denna vackra plats för fler människor 
genom att skapa en lummig och 
trivsam boendemiljö med lagom närhet 
till det som behövs. Vi vill att föräldrar 
ska älska att bo här och att barnen ska 
minnas området med glädje.

BoKlok BRF Vallda

BoKlok BRF Vallda

Omgivning
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Möjlig framtida byggnation inom Vallda 
9:40. Fastigheten är planlagd för 
bostäder/skola. 
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Området idag
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Landskapsbild

FÖRUTSÄTTNINGAR

Sandövägen 
+ 47

Högarydsvägen 
+ 58

Dyrestensvägen 
+36 

Dyrestensvägen 
+36 

Högarydsvägen 
+ 58

Skala 1:100

Anpassning

• Ny bebyggelse anpassas till 
landskapets topografi.

• Bebyggelse består av flera mindre 
enheter som fördelas på områdets 
övre och lägre del.

• Vegetationen på sluttningarna 
bevaras i så stor utsträckning som 
möjligt.

• Bebyggelsens höjd regleras så att 
den underordnar sig vegetationen i 
området. 

• Områdets historia ska fortsatt vara 
avläsbar

Förslaget bedöms inte påverka 
landskapsbilden påtagligt negativt

+60

+35

+50

Landskapsbild
Landskapet i Vallda är som helhet öppet med åkrar och hagmarks-
partier. Bebyggelsen består av äldre jordbruksfastigheter, 
nybyggda småhus och små fritidshus. Exploateringsområdet 
består huvudsakligen av naturmark. Sluttningarna ner mot 
Dyrenstensvägen är klädda i en tät vegetation. I områdets övre del 
har skogen nyligen avverkats. 

Höjdförhållanden
Markhöjderna varierar kraftigt inom området. Där bebyggelse 
planeras mot Dyrestensvägen varierar markhöjderna mellan ca 40 
-50 m över havet. I områdets nordvästra del finns ett flackare parti 
där marknivån är ca 60 m över havet. Mellan områdets övre och 
lägre del finns en markant höjdrygg. Från området lutar marken 
söderut mot Brf Vallda och norrut mot Sandövägen.

+45

Sektion AA

Sektion BB

A

A

B

B



 9 FÖRSLAG

Skala 1:5000
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Kartredovisningen har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar
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Skala 1:3 000, SWEREF 99 TM, RH 2000.
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Mellan Dyrestensvägen och Högarydsvägen före-
slås ett nytt bostadsområde med 26 lägenheter 
och 12 radhus. All bebyggelse placeras i områdets 
övre del med anslutning mot Högarydsvägen. Mot 
nordväst föreslås radhus och flerbostadshus som 
följer strukturen för angränsade villabebyggelse. 
Vid parkeringen och utmed ny bostadsgatan 
föreslås flerbostadshus som får en friare placering i 
anpassning till områdets topografi. 

Byggnadsvolymerna är placerade som en naturlig 
fortsättning på den höjdrygg som finns i området 
och kommer tillsammans med befintlig bebyggelse i 
söder bidra till att rama in gaturummet. 

Topografin i exploateringsområdet är en utmaning 
för byggnation men ger samtidigt möjlighet att 
skapa ett unikt boende som anpassas till områdets 
naturförutsättningar. I de branta partierna 
placeras ingen bebyggelse för att minska behov av 
markåtgärder. Samtliga bostadshus uppförs med 

två våningar för att underordna sig vegetationen 
i området. Runt om byggnaderna finns möjlighet 
att skapa utemiljöer för lek och rekreation. 
Mellan områdets övre del och Dyrestensvägen 
kan gångstigar och trappor anläggas för att öka 
tillgängligheten inom området.   

Angöring till området kan ske både från 
Dyrestensvägen och från Högarydsvägen. Den 
planerade bostadsgatan utformas för att minimera 
inverkan i befintlig terräng och ges tillräckligt 
utrymme för att säkerställa framkomlighet 
för exempelvis sopbil och varutransporter. 
Parkeringsytor placeras mellan byggnaderna i 
områdets övre del. Närheten till busshållplatsen 
på Sandövägen (ca 300 m gångväg) motiverar 
ett lågt p-tal inom området. Med ett p-tal på 1,3 
parkering per bostad uppstår ett behov av cirka 
50 parkeringsplatser vilket bedöms rymmas inom 
området (illustrerat är 45 platser med schematisk 
placering). 

Förslaget bedöms bidra till en god helhetsverkan 
då de fyller en lucka i befintlig bebyggelse 
och knyter samman Boklokområdet söder om 
Dyrenstensvägen med villabebyggelsen och 
framtida byggnation norr om exploateringsområdet. 
Den planerade bostadsgatan kommer bidra till 
ökad tillgänglighet då den möjliggör gc-trafik mellan 
Högarydsvägen och Dyrestensvägen, och vidare 
söderut mot skola, affär och idrottsanläggningar.

En exploatering bedöms vara förenligt med 
kommunens översiktliga planering och förhindrar 
inte heller tillgängligheten genom fastigheten 
Vallda 7:48 till det i översiktsplanen föreslagna 
området för ”vardagsnära friluftsliv”. Området ligger 
strategiskt till med närheten till Sandövägen med 
både utbyggd gc-väg. Infarten från Sandövägen 
till Dyrestensvägen samt utbyggt kommunalt 
vatten och avlopp bedöms ha god kapacitet för 
tillkommande bostäder. Bebyggelsen placeras cirka 
150 meter från Sandövägen som är en källa till 

Beskrivning

Området avgränsas av befintlig bebyggelse, skogsparti och vägar. Området är högt beläget och omfattas inte av särskilda skydd för  
utpekade fornminnen eller risk för höga flöden

Karta: Skogsstyrelsen

Gällande detaljplaner
Karta: Kungsbackakartan

vägtrafikbuller. Avståndet bedöms vara tillräckligt 
för att ny bebyggelse ska klara riktvärden för buller 
i fasad. 

Området är inte tidigare ianspråktaget för bostads-
ändamål och marken utgörs av skogsmark utan 
utpekade naturvärden. Området utgörs inte av 
brukningsvärd jordbruksmark eller skogsmark 
som har betydelse för skogsnäringen. Det framgår 
i beslutet från Jordbruksverket att Länsstyrelsen 
delar fastighetsägarens bedömning att marken är 
avsedd för annat ändamål än jord- och skogsbruk. 
Området utgörs av ett mindre markområde, som 
saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan andra 
bebyggda mindre fastigheter eller markområden. 

Förslaget
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Förslaget
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Vallda 4:78 - Knallen ALTERNATIV 2
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KARTA, VALLDA 4:78, SKIFTE 2
Skala 1:10000

500 m

   2022-03-15

Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet
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§ 135 Dnr 2019-00257 
Förlängning av markanvisning och principavtal med Serneke Sverige 
AB, detaljplan för Annebergs centrum 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner begäran från Serneke Sverige AB, innebärande att 
gällande markanvisning och principavtal avseende del av fastigheterna Alafors 2:16 
och 3:3 i Annebergs centrum, förlängs med 2 år till den 26 maj 2024, på i övrigt 
oförändrade avtalsvillkor. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett arbete pågår med att ta fram en detaljplan för utveckling av Annebergs centrum. 
Planområdet omfattar bland annat delar av kommunens fastigheter Alafors 2:16 och 
3:3. Marken har efter utförd markanvisningstävling 2017 anvisats till Serneke 
Sverige AB som avser att bygga bostäderpå fastigheterna.  

Kommunstyrelsen godkände ett principavtal tecknat med Serneke Sverige AB den 26 
maj 2020. Avtalet ersätter tidigare markanvisningsavtal mellan parterna och reglerar 
samarbetet mellan Serneke och kommunen i det fortsatta detaljplanearbetet för 
utveckling av Annebergs centrum. Avtalet innebär även en förlängning av 
markanvisningen med två år, till den 26 maj 2022. 

Detaljplanen för området har varit ute på samråd under hösten 2020. Under 
planarbetets gång har förutsättningarna för projektets genomförande förtydligats. 
Bland annat är det fastställt att stabilitetshöjande förstärkningsåtgärder i kombination 
med åtgärder för att minska skredrisken vid Kungsbackaån måste utföras innan 
planförslaget kan genomföras. Inför granskningen av detaljplanen utförs därför fler 
utredningar för att bedöma vilka åtgärder som är rimliga och vilket område som är 
lämpligt att bebygga.  

De fördjupade utredningarna påverkar projektets tidplan och därmed uppkommer det 
ett behov av att på nytt förlänga principavtalet och markanvisningen, som annars 
upphör den 26 maj 2022. Serneke har nu begärt en förlängning. Bedömningen är att 
det är lämpligt att förlänga principavtalet och markanvisningen med 2 år, på i övrigt 
oförändrade avtalsvillkor. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-09 
Begäran om förlängning av principavtal från Serneke Sverige AB, 2021-12-03 
Principavtal mellan Kungsbacka kommun och Serneke Sverige AB, undertecknat 
2020-05-28 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Förlängning av markanvisning och principavtal med Serneke Sverige AB, detaljplan 
för Annebergs centrum 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner begäran från Serneke Sverige AB, innebärande att gällande 
markanvisning och principavtal avseende del av fastigheterna Alafors 2:16 och 3:3 i Annebergs 
centrum, förlängs med 2 år till den 26 maj 2024, på i övrigt oförändrade avtalsvillkor. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett arbete pågår med att ta fram en detaljplan för utveckling av Annebergs centrum. Planområdet 
omfattar bland annat delar av kommunens fastigheter Alafors 2:16 och 3:3. Marken har efter utförd 
markanvisningstävling 2017 anvisats till Serneke Sverige AB som avser att bygga bostäderpå 
fastigheterna.  

Kommunstyrelsen godkände ett principavtal tecknat med Serneke Sverige AB den 26 maj 2020. 
Avtalet ersätter tidigare markanvisningsavtal mellan parterna och reglerar samarbetet mellan Serneke 
och kommunen i det fortsatta detaljplanearbetet för utveckling av Annebergs centrum. Avtalet innebär 
även en förlängning av markanvisningen med två år, till den 26 maj 2022. 

Detaljplanen för området har varit ute på samråd under hösten 2020. Under planarbetets gång har 
förutsättningarna för projektets genomförande förtydligats. Bland annat är det fastställt att 
stabilitetshöjande förstärkningsåtgärder i kombination med åtgärder för att minska skredrisken vid 
Kungsbackaån måste utföras innan planförslaget kan genomföras. Inför granskningen av detaljplanen 
utförs därför fler utredningar för att bedöma vilka åtgärder som är rimliga och vilket område som är 
lämpligt att bebygga.  

De fördjupade utredningarna påverkar projektets tidplan och därmed uppkommer det ett behov av att 
på nytt förlänga principavtalet och markanvisningen, som annars upphör den 26 maj 2022. Serneke har 
nu begärt en förlängning. Bedömningen är att det är lämpligt att förlänga principavtalet och 
markanvisningen med 2 år, på i övrigt oförändrade avtalsvillkor. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-09 
Begäran om förlängning av principavtal från Serneke Sverige AB, 2021-12-03 
Principavtal mellan Kungsbacka kommun och Serneke Sverige AB, undertecknat 2020-05-28 
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Beslutet skickas till 
Serneke Sverige AB 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



Från: Anna Tirén
Till: Susanne Calming
Kopia: Jon Blomberg; Maria Malone
Ärende: Förlängning av principavtal, Anneberg C
Datum: den 2 december 2021 18:21:25
Bilagor: image001.jpg

Hej!
 
Vårt principavtal för Anneberg C går ut under 2022. Eftersom planprocessen har blivit fördröjd
och detaljplanen nu beräknas bli antagen först vid årsskiftet 2023/24 så vill vi begära en
förlängning av avtalet.
 
Pga en omstrukturering av bolagen inom vår koncern som vi gör nu till årsskiftet så kommer vi
även vilja teckna avtalet med ett annat bolag än Serneke Sverige AB som nu står som part.
 
Återkom när ni har tagit fram ett förslag till förlängning av avtalet.

Med vänliga hälsningar / Best Regards 
Anna 

Anna Tirén
Projektchef / Project Director 
Serneke Sverige AB 

Postadress: Box 3194, 400 10 Göteborg 
Besöksadress: Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg 
Mobil: +46 70 428 16 14 | Växel: +46 31 712 97 00 

Följ oss: Serneke.se | Facebook | LinkedIn | Instagram 
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§ 134 Dnr 2020-00297 
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta 
detaljplan för bostäder inom Kläppa 1:12 m.fl. i Åsa 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för bostäder inom 
Kläppa 1:12, Kläppa 1:13 och Kläppa 1:105 i Åsa. 

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan 
för bostäder inom Kläppa 1:12, Kläppa 1:13 och del av Kläppa 1:105 i Åsa. 

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet ligger söder om Ölmevallavägen, sydost om Åsa station. Uppdraget 
innebär att ta fram en detaljplan för att pröva möjligheten att bygga bostäder. 
Inriktningen stämmer överens med kommunens översiktsplan, fördjupad 
översiktsplan för Åsa och planprogram för fastigheterna Stockalid 1:4, Kläppa 1:12, 
1:13, 1:105 m.fl. i Åsa. Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen den 24 
april 2018  

En första del av planprogrammet har genomförts genom detaljplan för Stockalid 1:4 
m.fl., som antogs av byggnadsnämnden den 27 januari 2022. Den detaljplanenen 
möjliggör för 85 bostäder och en förskola. I närheten av planområdet ligger även 
Stockalid 1:9 som har ett positivt planbesked för att pröva utbyggnad av bostäder. 

Nu aktuellt planområde (delområde VII i planprogrammet) föreslås enligt 
planprogrammet bebyggas med cirka 60 bostäder inom tre områden. Planområdet 
består av skog i kuperad terräng vilket innebär att ny bebyggelse kommer behöva 
anpassa till platsens förutsättningar. 

Som en följd av terrängförhållanden och kostnad för att bebygga området kan en 
högre exploateringsgrad än vad planprogrammet anger komma att krävas. 
Detaljplanen kommer därför att pröva en högre exploatering än vad planprogrammet 
föreslår om det visar sig vara lämpligt utifrån platsens förutsättningar. Lämpligheten 
bör prövas främst med hänsyn till platsens topografi och stationsnära läge. Projektet 
bidrar, gemensamt med detaljplan för Stockalid 1:4, till att gång- och cykelväg byggs 
ut längs med Ölmevallavägen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-11 
Översiktskarta Kläppa 1:12, 1:13 och 1:105, 2022-03-11 
Projektbeställning för detaljplan för bostäder inom Kläppa 1:12, 1:13 och del av 
1:105, 2022-03-08 
Byggnadsnämnden 2022-01-27, § 12 
Kommunstyrelsen 2018-04-24, § 95 
Planprogram december 2016 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta detaljplan för 
bostäder inom Kläppa 1:12 m.fl. i Åsa 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för bostäder inom Kläppa 1:12, Kläppa 
1:13 och Kläppa 1:105 i Åsa. 

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan för bostäder 
inom Kläppa 1:12, Kläppa 1:13 och del av Kläppa 1:105 i Åsa. 

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet ligger söder om Ölmevallavägen, sydost om Åsa station. Uppdraget innebär att ta fram en 
detaljplan för att pröva möjligheten att bygga bostäder. Inriktningen stämmer överens med 
kommunens översiktsplan, fördjupad översiktsplan för Åsa och planprogram för fastigheterna 
Stockalid 1:4, Kläppa 1:12, 1:13, 1:105 m.fl. i Åsa. Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen 
den 24 april 2018  

En första del av planprogrammet har genomförts genom detaljplan för Stockalid 1:4 m.fl., som antogs 
av byggnadsnämnden den 27 januari 2022. Den detaljplanenen möjliggör för 85 bostäder och en 
förskola. I närheten av planområdet ligger även Stockalid 1:9 som har ett positivt planbesked för att 
pröva utbyggnad av bostäder. 

Nu aktuellt planområde (delområde VII i planprogrammet) föreslås enligt planprogrammet bebyggas 
med cirka 60 bostäder inom tre områden. Planområdet består av skog i kuperad terräng vilket innebär 
att ny bebyggelse kommer behöva anpassa till platsens förutsättningar. 

Som en följd av terrängförhållanden och kostnad för att bebygga området kan en högre 
exploateringsgrad än vad planprogrammet anger komma att krävas. Detaljplanen kommer därför att 
pröva en högre exploatering än vad planprogrammet föreslår om det visar sig vara lämpligt utifrån 
platsens förutsättningar. Lämpligheten bör prövas främst med hänsyn till platsens topografi och 
stationsnära läge. Projektet bidrar, gemensamt med detaljplan för Stockalid 1:4, till att gång- och 
cykelväg byggs ut längs med Ölmevallavägen. 
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Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-11 

Översiktskarta Kläppa 1:12, 1:13 och 1:105, 2022-03-11 

Projektbeställning för detaljplan för bostäder inom Kläppa 1:12, 1:13 och del av 1:105, 2022-03-08 

Byggnadsnämnden 2022-01-27, § 12 

Kommunstyrelsen 2018-04-24, § 95 

Planprogram december 2016 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, fastighetsägare 

 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 



Åsa station

Stockalid 1:4

Kläppa 1:12 mfl



 

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

Detaljplan för bostäder inom Kläppa 1:12, 1:13 och del av 1:105 

Beställare 
Namn och roll E-postadress Telefon 
Emma Kjernald, Samhällsbyggnadschef Emma.kjernald@kungsbacka.se 0300 - 83 78 70 

Status 
Beställningen är Datum 

 Färdigställd       
 

 

Version 
Datum Författare Version Ändringsbeskrivning 

2022-03-08 Björn Vikström 1.0 Projektbeställning 

                        

                        

                        

                        

    

   

OMFATTNING OCH RESULTAT 
 

INLEDNING OCH BAKGRUND 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 april 2018 att godkänna planprogram för bostäder inom 
fastigheterna Stockalid 1:4, Kläppa 1:12, 1:13, 1:15 m.fl. Vid samma tillfälle beslutade 
kommunstyrelsen att hemställa åt byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för bostäder inom 
fastigheterna Kläppa 1:12, 1:13, 1:105 m.fl. i enlighet med godkänt planprogram. Detaljplan för 
Stockalid, del av planprogrammet, antogs av byggnadsnämnden 2022-01-27 där det möjliggörs för 85 
bostäder och en förskola. 

FÖRVÄNTAD NYTTA 
En utveckling av Kläppa 1:12, 1:13 och del av 1:105 kommer att bidra med fler bostäder i ett 
stationsnära läge vilket kan minimera biltransporter och miljöpåverkan. Exploateringen innebär en 
komplettering av bebyggelse inom tätorten Åsa. Planområdet ligger nära det nyplanerade området i 
Stockalid 1:4 och Stockalid 1:19 som har ett positivt planbesked. 

HÅLLBARHETSASPEKTER 
En viktig hållbarhetsaspekt i kommunens planering är att utveckla prioriterade tätorter genom att 
förlägga bostäder och arbetsplatser där. Planområdet ligger drygt en kilometer från Åsa station, vilket 
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därför kan bidra till att öka hållbarheten i Åsa då det försörjer Åsa med fler bostäder i ett stationsnära 
läge. Sannolikheten att fler väljer att gå och cykla ökar när det finns möjlighet att röra sig på ett säkert 
sätt. Detta möjliggörs med ny gång- och cykelväg som kommer ansluta planområdet med Åsa Station. 
På så sätt skapas möjlighet för ett hållbart resande från området till Åsa station. Det skapar även 
förutsättningar för att barn och unga att röra sig till och från området på ett säkert sätt. 
 
I samband med att planprogrammet togs fram identifierades två dammar som kan ha betydelse för den 
biologiska mångfalden. En naturinventering kommer behöva genomföras som del av projektet för att 
undersöka befintliga naturvärden. Delar som identifieras innehålla höga naturvärden och bidra till 
ekosystemtjänster, exempelvis dammar och enskilda träd, bör bevaras alternativt ersättas inom del av 
planområdet. 

UPPDRAG 
Planområdet, som i planprogrammet anges som delområde VII, föreslås enligt planprogrammet 
bebyggas med cirka 60 bostäder. Området består av kuperad terräng i varierad grad vilket innebär att ny 
bebyggelse kommer behöva anpassa till platsens förutsättningar. Det innebär även att olika typer av 
byggnation kan vara lämpliga på olika platser inom planområdet. Exempelvis kan suterränghus lämpa 
sig på en plats medan en annan plats lämpar sig för gruppbyggda småhus. Med hänsyn till terrängen är 
det även viktigt att vägdragningar med mera studeras för att säkerställa tillgänglighet. 
 
I planprogrammet har tre olika områden identifierats (C, D, E) som i första hand är lämplig för 
bebyggelse. Områdena har identifierats utifrån dess karaktär vad gäller terräng och C föreslås få en 
högre täthet jämfört med område D och E. Delar som anses vara för komplicerade att bebygga kan 
komma kunna utgöra gröna kilar och bidra till rekreation. 
 
Terrängförhållanden och kostnad för att bebygga området kräver att en högre exploatering tillåts jämfört 
med exploatering på exempelvis plan jordbruksmark. Detaljplanen kan därför komma pröva en högre 
exploatering än vad planprogrammet föreslår om det visar sig vara lämpligt utifrån platsens 
förutsättningar. Lämpligheten bör prövas främst med hänsyn till platsens topografi och stationsnära läge. 
Det är viktigt att ny bebyggelse anpassas till den kuperade terrängen och minimera sprängning och 

Illustration från planprogram av delområde VII. 
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påverkan på landskapsbilden. Inom ramen för uppdraget kommer möjligheten till delat huvudmannaskap 
undersökas, där kommunen då blir huvudman för allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap 
baserat på om det behöver vara öppna dagvattenlösningar. 
 

Prioritering 
Projektets prioritering avser framtagandet av detaljplanen. För projektet kommer kvalitet vara prioriterat. 
Kvalitet i det här perspektivet innebär att detaljplanen ska ge förutsättningar för ett bra gestaltat och 
anpassat område med hållbara lösningar med anledning av att detaljplanens läge och boendemiljö. 
Planarbetet kommer att bedrivas i normal takt och förväntas följa uppsatt tidplan. 

PROJEKTETS LEVERANSER 
Projektområdet ligger idag utanför detaljplanelagt område. Projektet kommer leverera en detaljplan 
vilken kommer följa både översiktsplanen och fördjupad översiktsplan för Åsa samt planprogram för 
Stockalid och Kläppa. Detaljplanen föreslås upprättas med ett standardförfarande vilket innebär att 
detaljplanen kommer genomgå samråd och granskning innan antagande. Förfarandet kan komma att 
ändras under processens gång. 
Nr Beskrivning Mottagare 

1 Projektbeställning  SBK/KS 

2 

3 

Principavtal 

Projektplan 

KS 

SBK/Samhällsbyggnadsledning 

3 Samrådshandlingar BN 

4 

5 

Granskningshandlingar 

Exploateringsavtal 

BN 

KS 

6 Antagandehandlingar BN 

 

BERÖRINGSPUNKTER 
I Kungsbacka kommuns översiktsplan pekas Kungsbacka, Anneberg och Åsa ut som utvecklingsorter. 
Aktuella fördjupade översiktsplaner ska styra utvecklingen för de prioriterade utvecklingsorterna. 
 
I fördjupning av översiktsplanen för Åsa från 2013 (FÖP13) är visionen att Åsa fortsatt ska vara en 
levande och livlig del av kommunen och visar var Åsa kan växa i framtiden och ställer sig positiv till att 
pröva förtätning av bostäder och företag i bland annat Kläppa. I FÖP13 finns fyra huvudstrategier, varav 
en är aktuella för projekt: 
 
• Från bilberoende till hållbara resor 
 
Projektet bidrar till bostäder i ett stationsnära läge vilket kan bidra till ambitionen om att Åsa ska gå från 
bilberoende till mer hållbara resor. För att så många som möjligt ska välja hållbara transporter via Åsa 
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station lyfts vikten av ett utbyggt gång- och cykelvägnät fram. Projektet bidrar, gemensamt med 
detaljplan för Stockalid 1:4, till att gång- och cykelväg byggs ut längs med Ölmevallavägen. En 
koppling från planområdet till befintlig bostadsområde kan öka tillgängligheten ytterligare. 
 
Förvaltningen för Teknik genomför en förstudie för VA-utbyggnad i Buera, vilket planområdet tillhör, 
som beräknas vara klar 2022. Om tänkt utbyggnadsplan håller ska projektering påbörjas 2023 och 
utbyggnad 2025. Detta bidrar till att planområdet inte kommer kunna byggas ut förens VA är utbyggt till 
planområdet. 

AVGRÄNSNINGAR 
Projektets avgränsning följer fastigheterna Kläppa 1:12, 1:13 och del av 1:105. Avgränsningen kan 
komma att ändras under arbetets gång. Projektet angränsar i väster till ett detaljplanelagt bostadsområde. 
I söder angränsar området till skogsmark där delar är en skyddad nyckelbiotop. Norr om 

Ölmevallavägen finns en hästgård vilket kan komma att påverka detaljplanens utformning. 
 
Följande utredningar bedöms nödvändiga för detaljplanen: 

• Naturinventering 
• Geoteknik med hydrogeologi 
• Arkeologi 
• Trafik 
• VA-frågor samt dagvatten 
• SKA (social konsekvensanalys) 
• Förprojektering av gator 

 
Utöver ovanstående utredningar kan ytterligare frågor väckas under detaljplanearbetet vilket kan leda till 
fler utredningar. 
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TIDPLAN 
• Uppstart – Q1 2022 

• Samråd – Q2 2023 

• Granskning – Q1 2024 

• Antagande - Q4 2024 

Uppskattad tidplan gäller framtagande av detaljplan. Om en vägplan behöver tas fram innan detaljplanen 
antas kan tidplanen behöva justeras. 

EKONOMI 

PLANKOSTNADSAVTAL 
Exploatörerna åtar sig att bekosta framtagandet av detaljplanen genom tecknandet av 
plankostnadsavtalet. 
Uppskattad tidsåtgång, för projektdeltagare från kommunen, är cirka 1100 timmar. 
Kostnad för utredningar beräknas bli ungefär 1,1 miljoner kronor. 
Utöver utredningar behöver exploatörerna ta fram illustrationer och bebyggelseutformning för planerad 
bebyggelse. Vidare ska exploatörerna bekosta vägplan samt utbyggnad för planerad gång- och cykelväg 
längs med Ölmevallavägen. 

KOMMUNALA KOSTNADER 
Kommunala kostnader aktualiseras i samband med utbyggnad av vatten-, spill- och 
dagvattenanläggningar. Kostnad för utbyggnad av VA uppskattas till 70 miljoner kronor. Projektområdet 
är en del av VA-utbyggnad för Buera med planerad byggstart 2025. 

KOMMUNALA INTÄKTER 
De kommunala intäkter som kan aktualiseras är framför allt anslutningsavgift till kommunalt VA. 

DRIFTSKOSTNADER  
Kommunen, genom VA-kollektivet, får ökade driftskostnader för Va-anläggningar. Om 
huvudmannaskapet i detaljplanen blir delat får kommunen, genom förvaltningen för Teknik, ökade 
driftkostnader för förvaltningen av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. 
Om kommunen får huvudmannaskap för naturmark innehållande öppna dagvattenanläggningar kommer 
förvaltningen för Teknik få ökade driftkostnader. 

BESLUT OCH RAPPORTERING 
 

RAPPORTERINGSRUTINER 
Projektdeltagare, planchef och exploatörer kommer månadsvis få lägesrapporter om projektets framfart. 
Möten kommer hållas med både projektgrupp och fastighetsägare inför samråd, granskning och 
antagande för att gå igenom handlingar. Även efter samråd och granskning kommer möten hållas med 
projektdeltagare och fastighetsägare för att gå igenom inkomna yttranden.  

I övrigt kommer löpande projektmöten hållas med projektgruppen och fastighetsägare. 
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BESLUTSINSTANSER 
Byggnadsnämnden fattar beslut om uppdrag, samråd, granskning och antagande för detaljplanerna. 
Byggnadsnämndens roll är även att besluta kring gestaltningsfrågor och utformning. 

AVSLUT

ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT 
Efter att detaljplanerna vunnit laga kraft sker ett överlämnande till förvaltningen för Bygg & Miljö för 
bygglovsprövning samt till förvaltningen för Teknik för utbyggnad av VA samt eventuell utbyggnad av 
allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. 

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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§ 12 

 
Dnr BN 2018-00040 

Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet.  

Byggnadsnämnden antar detaljplan för bostäder och förskola inom Stockalid 1:4 och 1:39 i Åsa, 
upprättad 2022-01-03. 

Ett antagande av förevarande detaljplan bedöms vara förenlig med bestämmelserna i plan- och 
bygglagen och medför god hushållning med markresurserna enligt 2 kap. 2 § PBL & 3 kap. 
miljöbalken. Detaljplanen bidrar vidare till en långsiktigt hållbar utveckling av aktuell bebyggelse 
och innebär inte en betydande miljöpåverkan. Representanter från förvaltningen för Teknik samt 
kommunledningskontorets avdelning för mark- & exploatering har under detaljplanens framtagande 
haft kontakt med representanter för Bergbobäckens dikningsföretag. Dikningsföretaget har fått ta 
del av den kapacitetsutredning som är gjord för Bergbobäcken, vari framgår att föreslagen plan inte 
påverkar maxnivåerna i bäcken. Kommunen har även redogjort för de fördröjande åtgärder som 
kommer att vidtas inom planområdet. Teknik anser att rådigheten när det gäller avledande av 
dagvatten från detaljplanområdet är säkrad i dagsläget. Därmed är de synpunkter som framlagts av 
förvaltningen för teknik i granskningen avhjälpta.   

Byggnadsnämnden gav 2019-01-10 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan 
för bostäder och förskola inom fastigheterna Stockalid 1:4 och 1:39 i Åsa enligt upprättat 
planprogram som godkändes av kommunstyrelsen 2018-04-24, § 95. 
Planförslaget har varit utställt för granskning under perioden 9 - 30 mars 2021. Under 
granskningstiden inkom 20 skrivelser. Inkomna synpunkter berör bullerpåverkan på skolgården från 
väg- och spårvägstrafik samt dagvattenrelaterade frågor. Därutöver har det framkommit synpunkter 
gällande anpassning till landskapet, trafikökning samt påverkan och breddning av Ölmevallavägen. 
Fastighetsägarna till Stockalid 1:35, 1:13 och 1:29 samt Bergbobäckens dikningsföretag har lämnat 
synpunkter som inte tillgodosetts. 

Planområdet ligger i den nordöstra delen av Åsa, söder om Kläppavägen och öster om Åsa station. 
Planområdet består i huvudsak av en skogbeklädd höjdrygg. Planförslaget innebär att ca 80 bostäder 
i form av radhus, parhus, villor och flerbostadshus samt en förskola för 120 barn kan uppföras. 
Bebyggelsen grupperas längs två gator i den östra delen samt inom ett större sammanhängande 
område på höjden i den västra delen. Förskolan med erforderliga utevistelseytor placeras söder om 
Ölmevallavägen. 
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Förvaltningen har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt plan- och bygglagen 4 
kap. 34 § och miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett genomförande 
av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild 
miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-01-13, § 9 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-03  

Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad 2022-01-03), illustration, 
planbeskrivning upprättad 2022-01-03  

Samrådsredogörelse 2021-01-29 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019-09-25 

Granskningsutlåtande 2022-01-03           

Länsstyrelsens granskningsyttrande 2021-03-30 

Kapacitetsutredning Bergbobäcken från Sweco, 2021-03-03 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg i 
beslutsmotivering: Representanter från Teknik samt Mark- & Exploatering har under detaljplanens 
framtagande haft kontakt med representanter för Bergbobäckens dikningsföretag. Företaget har fått 
ta del av den kapacitetsutredning som är gjord för Bergbobäcken vari framgår att detaljplanen inte 
påverkar maxnivåerna i bäcken. Kommunen har även redogjort för de fördröjande åtgärder som 
kommer att vidtas inom planområdet. Teknik anser också att rådigheten när det gäller avledande av 
dagvatten från planområdet nu är säkrad. Därmed är Tekniks synpunkter, vilka lämnades i 
granskningen, avhjälpta. 

Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets förslag 
med Heinrich Kaufmanns (C) tilläggsyrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att 
byggnadsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag med Heinrich Kaufmanns (C) tilläggsyrkande.  

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen, sökande 
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§ 95 

 

Planprogram för bostäder inom fastigheterna Stockalid 1:4, Kläppa 1:12, 1:13, 1:15 

m.fl. i Åsa 

KS/2017:514 7.1.2 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner planprogram för bostäder inom fastigheterna 
Stockalid 1:4, Kläppa 1:12, 1:3, 1:105 mfl i Åsa, daterat december 2016. 

Kommunstyrelsen hemställer hos Byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
detaljplan för bostäder inom fastigheten Stockalid 1:4 i enlighet med godkänt 
planprogram. 
Kommunstyrelsen hemställer hos Byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
detaljplan för bostäder inom fastigheterna Kläppa 1:12, 1:13, 1:105 mfl i enlighet 
med godkänt planprogram. 
Kommunstyrelsen uttalar att innan planläggningen kan starta ska principavtal 
mellan kommunen och byggherren godkännas. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-18, att ta fram ett gemensamt planprogram 
för två nya bostadsområden öster om järnvägen i Åsa tätort. Sammanlagt bedöms 
de två planområdena ha en kapacitet på 150 – 200 bostäder. I Stockalid är Eksta 
Bostads AB exploatör och för Kläppaområdet är Derome trolig exploatör. 
Planprogrammet har nu varit ut på samråd. Samhällsbyggnadskontoret 
konstaterar i bifogad samrådsredogörelse att planprogrammet kan ligga till 
underlag för kommande planläggningar.  
 

Beslutsunderlag 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17, § 165, Förslag: Kommunstyrelsen 
godkänner planprogram för bostäder inom fastigheterna Stockalid 1:4, Kläppa 
1:12, 1:3, 1:105 mfl i Åsa, daterat december 2016. Kommunstyrelsen hemställer 
hos Byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för bostäder inom 
fastigheten Stockalid 1:4 i enlighet med godkänt planprogram. Kommunstyrelsen 
hemställer hos Byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för bostäder 
inom fastigheterna Kläppa 1:12, 1:13, 1:105 mfl i enlighet med godkänt 
planprogram. Kommunstyrelsen uttalar att innan planläggningen kan starta ska 
principavtal mellan kommunen och byggherren godkännas. 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-29 
Samrådsredogörelse, 2018-03-29 
Samlingshandling, 2018-01-24 
Yttrande från Derome, 2017-01-23 
Planprogram för Stockalid 1:4 samt Kläppa 1:12, 1:13, 1:105 mfl i Åsa, daterat 
dec 2016 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag förslag med tillägget att 
planprogrammet ska innehålla minst 50 % hyresrätter.  

Emma Vildstrand (MP) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande. 
Roger Larsson (KB) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsgång 
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga arbetsutskottets förslag och Eva Borgs (S) m.fl. yrkande. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag.  

 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, Eksta Bostads AB, Derome Hus AB, Fastighetsägare P.K. 
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Bakgrund
Kungsbacka kommun är en attraktiv kommun med ett högt tryck på inflyttning och nya 
bostäder. Samtidigt har Kungsbacka kommun en ambition att växa som ett hållbart samhälle, 
vilket bland annat redovisas i kommunens dokument ”Mål för bostadsbyggande 2014-2020”. 
Målet är att bygga cirka 500 bostäder per år. Kommunen har flera stöd i planeringen av 
ett växande samhälle, bland annat kommunens översiktsplan från 2006 och fördjupningar 
av denna. I fördjupning av översiktsplanen för Åsa från 2013 (FÖP13) är visionen att Åsa 
fortsatt ska vara en levande och livlig del av kommunen. För att uppnå visionen lyfts fyra 
huvudstrategier fram. Samhället föreslås gå från ett bilberoende till mer hållbara resor, genom 
en ny pendeltågsstation och förbättrade cykelförbindelser. För att så många som möjligt ska 
välja hållbara transporter binds den nya stationen ihop med samhället, centrum och stranden 
genom ett stråk. Att promenera och cykla i Åsa avses vara förstahandsvalet. För att stråket 
ska bli attraktivt och tryggt och för att Åsa ska få en balans mellan boende och arbetstillfällen 
föreslås samhället växa i mellanrummet mellan centrum och stationen. Kommunen ställer 
sig i FÖP13 positiv till att pröva förtätning av bostäder och företag generellt inom Åsa tätort 
samt inom närliggande Kläppa och Vassbäck. Planprogrammet tar avstamp i två delområden 
i utkanten av Åsa tätort som har specificerats som ”V” och ”VII” i FÖP13.
Åsas centrum har möjlighet att utvecklas med en mångfald av nya bostäder och företag. 
Genom en ny pendeltågsstation, fler bostäder, företag och möjlighet till hållbara transporter 
stärks Åsa i regionen. Åsa är en stor attraktion redan idag med badstränder, natursköna 
områden, idrott och camping. Samhället ska fortsatt locka året runt genom fler satsningar på 
strandpromenad och nya park- och naturområden i samband med att samhället växer.
Framtidsbilden för Åsa beskrivs med fyra huvudstrategier:
 • Ett attraktivt stråk mellan stationen, centrum och stranden
 • Mångfald av bostäder och företag
 • Åsa ska locka året runt
 • Från bilberoende till hållbara resor

Uppdrag

Kommunen har mottagit flera förfrågningar om exploatering i det aktuella området. Med 
stöd av inkomna förfrågningar beslutade Kommunstyrelsen 2014-03-18 § 54 att uppdra åt 
förvaltningen att upprätta förslag till planprogram för bostadsbyggande inom fastigheten 
Kläppa 1:13 och 1:105 i enlighet med inkommen förfrågan 2008-08-11. Kommunstyrelsen 
beslutade 2014-03-18 §55 och §53 att uppdra åt förvaltningen att upprätta planprogram för 
Stockalid 1:4 respektive Kläppa 1:12, i Åsa. 

Planprogrammets syfte och huvuddrag
Planprogrammet för Stockalid och Kläppa syftar till att utreda möjligheterna att 
exploatera delområde V och VII utpekade i FÖP13. De båda delområdena föreslås för 
bostäder. Planprogrammet avser att bedöma hur detta kan genomföras samt föreslå en 
möjlig bebyggelsestruktur och peka på nödvändiga åtgärder och frågeställningar inför 
detaljplanering av områdena.



4  Planprogram för Stockalid 1:4, Kläppa 1:12, 1:13, 1:105 m fl. i Åsa Planprogram för Stockalid 1:4, Kläppa 1:12, 1:13, 1:105 m fl. i Åsa  5

Läge, areal och markägoförhållanden
Programområdet ligger i den nordöstra delen av samhället Åsa i den södra delen av 
Kungsbacka kommun, se figur 1 samt försättsblad. Programmet omfattar två delområden 
där det norra benämns V och det södra VII i enlighet med utredningsområden beslutade i 
FÖP13 för Åsa. Delområde V omfattar cirka 3,5 ha och delområde VII omfattar cirka 14 
ha. Samtliga fastigheter inom delområdena är privatägda.  

Figur 1. Översiktsbilder illustrerande programområdet i förhållande till Åsa samhälle, samt delom-
rådena V och VII

Åsa samhälle

ProgramområdeÅsa station

Västkustbanan
Kläppavägen (väg 912)

(väg 913)

Ö
lm

evall a vägen

Varbergsvägen (väg 939)

V

VII

Kommunala planer och inriktningsdokument
Gällande kommunövergripande översiktsplan är antagen 2006 och aktualitetsförklarades 
2013 (ÖP06). I ÖP06 är programområdet beläget strax öster om utvecklingsområde för 
Åsa samhälle. Efter ÖP06 har en fördjupning av översiktsplanen tagits fram och antagits 
för samhället Åsa under 2013 (FÖP13). I denna redovisas ett större utvecklingsområde för 
Åsa samhälle där föreslaget programområde är innefattat. I FÖP13 definieras områdena V, 
Stockalid samt VII, Östra Kläppa som utredningsområden för bostäder. Dessa områden 
motsvarar i stort föreslaget programområde, se figur 1, 2 och 3.
I anslutning till programområdet finns en detaljplan sedan tidigare. Denna gäller för ett 
befintligt villaområde söder om delområde V som detaljplanerades 1969 (Ö49) och senare fick 
ett tillägg till detaljplanen 1991 (Öp77).
I Kungsbackas ”Mål för bostadsbyggande 2014-2020” (KF 2014-05-06 §60) behandlas 
tätorten Åsa. Åsa har nyligen fått en pendeltågsstation, en ny skola och en ny fördjupning av 
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översiktsplanen. Tillsammans bedöms detta ge bra förutsättningar för att bostadsbyggandet i 
Åsa ska kunna expanderas. Bebyggelsetryck och efterfrågan har länge varit hög men bromsats 
i väntan på fördjupningen av översiktsplanen som nu finns på plats.  
Kungsbacka kommun har också en gång- och cykelplan för år 2013–2016. Syftet med denna 
har varit att belysa gång- och cykeltrafikanters behov i transportsystemet samt att verka som 
ett stöd för att höja framförallt cykelns status i planeringen.

Figur 2. Utdrag ur ”Fördjupning av översiktsplanen för Åsa” från 2013. Bilden visar på FÖP13:s 
utvecklingsområde (svart linje) samt områden planerade för bebyggelse respektive utredningsområ-
den för bebyggelse (streckade respektive ofyllda med röd kant).

Figur 3. Utdrag ur ”Fördjupad översiktsplan för Åsa” från 2013. Bilden visar på programmets 
delområden, delområde V och VII.
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Förutsättningar

Natur och landskap
Programområdet utgörs främst av obebyggd gles skogsmark. Marken är kuperad och områdena 
är relativt otillgängliga idag.  Berg-i-dagen finns på flera platser inom programområdet. 
Landskapets kupering ställer krav på anpassning av bebyggelse och tillfarter till föreslagna 
bebyggelsegrupper. I programområdet finns några mindre vattensamlingar i form av dammar. 
Söder om delområde VII finns också en nyckelbiotop med ett biotopskyddsområde. På grund 
av den begränsade tillgängligheten bedöms inte programområdet innehålla några högre 
rekreationsvärden idag. 
Programområdet innefattar inga sjöar eller vattendrag som bedöms beröras av det generella 
strandskyddet enligt Miljöbalken 7 kap 13-14§§. Kring området finns inte heller några 
strandskydd som påverkar områdets möjligheter för exploatering.

Markförhållanden
Programområdet bedöms bestå till största del av relativt fast mark med berg-i-dagen på flera 
ställen. I samband med kommande detaljplanering får delområdena utredas närmare avseende 
eventuella problem med stabilitet, sättningar, grundläggning eller blocknedfall med hänsyn 
till varje delområdets markbeskaffenhet. 
Inom delområde VII finns en fornlämning registrerad i riksantikvarieämbetets fornsök, 
FMIS. Detta rör sig om en stensättning i nära anslutning till bostadshuset på fastigheten 
Kläppa 1:105. I övrigt finns flera fornlämningar som bedömts vara rösen eller stensättningar 
från bronsålder i anslutning till programområdet. Det bedöms i detta skede inte nödvändigt 
med en arkeologisk undersökning. Vid vidare planläggning för området kan arkeologiska 
undersökning bli aktuellt beroende av planeringens påverkan på kända fornlämningar.
Programområdet innehåller inga kända markföroreningar. Enligt kommunens kartdatabas 
ligger området inom normalriskområde för radon. 

Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse i och i anslutning till området

Kring programområdet finns idag endast enstaka spridd bebyggelse utmed Ölmevallavägen samt 
i skogspartierna kring vägen. På höjden söder om korsningen Kläppavägen/Ölmevallavägen 
finns ett sammanhållet villaområde med cirka 80 befintliga villatomter. Inom delområde V 
och VII finns enstaka befintliga byggnader. Det rör sig främst om villatomter och mindre 
gårdar, ett par ekonomibyggnader finns också i anslutning till bostadsbebyggelsen. 
På fastigheten Stockalid 1:4 i delområde V finns en fackverksmast med tillhörande 
teknikbyggnad. Masten är cirka 30 meter hög och används för telefoni. Ägare till anläggningen 
är företaget 3 (”tre”). Anläggningsägaren ser inte idag något behov av att flytta masten då 
positionen är bra och fyller mastens syften väl. Mastens utrustning föranleder inte några 
skyddsavstånd till bostadsbebyggelse då sändarna sitter på cirka 30 meters höjd. I fortsatt 
planering bör ett avtal arbetas fram för anläggningen mellan exploatör och anläggningsägaren. 
Avtalet ska syfta till att vid behov flytta eller ersätta masten på ny lämplig position inom 
Stockalid 1:4.
En byggnad i området har pekats ut i den bebyggelseinventering som genomfördes mellan 
åren 2005 till 2009 av Länsstyrelsen Halland i samarbete med Hallands kommuner och 
stiftelsen Kulturmiljö Halland för Hallands Länsmuséer, se figur 4. Inventeringen syftade till 
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att bedöma halländska byggnader utifrån sitt kulturhistoriska värde. Bebyggelseinventeringen 
utgår från en klassificering A-B-C. Byggnaden på fastigheten Stockalid 1:10 har bedömts 
tillhöra klass B. Det innebär ett högt kulturhistoriskt värde och att ändringar måste anpassas 
till husets karaktär beträffande form, material och stil. 

Figur 4. Byggnad som i Hallands 
Länstyrelses bebyggelseinventering 
pekats ut som kulturhistoriskt intres-
sant.

Kommersiell och kommunal service 

Inom programområdet finns i dag ingen kommersiell service. I Åsa samhälle finns bland 
annat, dagligvaruhandel, bensinstation och bageri. I Åsa samhälle finns också två skolor och 
idrottsplats. 

Gator och trafik

Tillfart och trafikföring

Programområdet passeras idag av den statliga Ölmevallavägen som är en tertiär länsväg med 
vägnummer 913. Ölmevallavägen har en bredd på cirka 4,2 meter. Vid delområde V har 
vägen årsdygnstrafik på cirka 430 fordon, och vid område VII cirka 190 fordon. Kläppavägen 
som leder fram till programområdet från väster är en tertiär länsväg, med vägnummer 912 
och en bredd av 6,5 meter. Årsdygnstrafiken vid programområdet är cirka 620 fordon. Både 
Kläppavägen och Ölmevallavägen är enfältsvägar med dubbelriktad trafik. De båda vägarna 
har hastighetsbegränsningen 50 km/h. Trafikdata och vägbredder är hämtade från Nationella 
Vägdatabasen (NVDB). 
Med Trafikverkets uppräkningstal för det aktuella området, 1,18 % ökning per år,   
kan trafiken på vägarna antas ha följande trafikflöden år 2040:
 - Ölmevallavägen norr om korsningen: 640 fordon/dygn
 - Ölmevallavägen sydost om korsningen: 300 fordon/dygn
 - Kläppavägen: 950 fordon/dygn.
Ölmevallavägen söderut kommer  att bli en viktig del i att ansluta de båda utbyggnadsområdena. 
Dagens bredd är cirka 4,2 meter på Ölmevallavägen. Enligt Trafikverkets publikation 
2015:086 ”Vägars och gators utformning” (VGU) ska vägar smalare än 5,0 meter förses med 
mötesplatser och vägrensbredden ska vara minst 0,25 meter. Ölmevallavägen har strax norr 
om korsningen med Kläppavägen en skyltad mötesplats. Men söder om korsningen längs 
delområde VII har vägen inga ytterligare skyltade mötesplatser. Däremot finns det infarter 
till fastigheter längs vägen som sannolikt används vid möten. Vägrensbredden är mer än 0,25 
meter längs Ölmevallavägen. 
Breddbehovet för två personbilar som möts  anges till 4,15 meter mellan kantstöden vid 
referenshastigheten 40 km/h för utrymmesklass C. Om en personbil och en lastbil möts 
anges breddbehovet istället vara 4,95 meter. Utrymmesklass C är klassificerat som den lägsta 
utrymmesklassen och innebär att fordon behöver mycket låg hastighet vid möte, samt att 
det utrymme som erbjuds bedöms ge låg körkomfort för fordonsförare men god säkerhet vid 
tillräckligt låg hastighet. 



8  Planprogram för Stockalid 1:4, Kläppa 1:12, 1:13, 1:105 m fl. i Åsa Planprogram för Stockalid 1:4, Kläppa 1:12, 1:13, 1:105 m fl. i Åsa  9

Kläppavägen och Ölmevallavägen möts strax söder om delområde V. Detta är i dag en 
trevägskorsning med oklar prioritering mellan de olika benen.  I nuläget finns det vegetation 
som skymmer sikten till viss del i korsningen. Vidare finns det en tillfart till en bostadsfastighet 
som ligger placerad precis i korsningen, och denna byggnad skymmer också viss sikt. Ett 
ortofoto över korsningen visas i figur 5. Vid fortsatt planering bör en utredning göras för 
att bedöma utformningen av korsningen Ölmevallavägen/Kläppavägen. Beroende av vilka 
åtgärder som avses vidtas för Ölmevallavägen söder ut bör denna korsning få en tydligare 
struktur och prioritering i sin utformning. 

Figur 5. Ortofoto över 
korsningen Kläppavä-
gen/Ölmevallavägen. 
(Observera att gång- 
och cykelbana längs 
Kläppavägens norra 
sida är utbyggd sedan 
fotot tagits).

Kläppavägen (Rv 912)

Ölmevallavägen (Rv 913)

Ö
lm

evallavägen (Rv 913)

Stockalidsvägen

I FÖP13 föreslås byggnation väster om korsningen, område IV och VI med 30 respektive 
20 bostäder. Sannolikt kommer resor från dessa områden göras främst väster ut. Beroende på 
hur områdena får tillfart kan trafikflödena komma att påverka denna korsning.
Det finns i övrigt inga befintliga allmänna vägar inom programområdet. 
I anslutning till område V finns Stockalidsvägen som är en ca 130 meter lång grusväg som 
fungerar som tillfartsväg till de befintliga fastigheterna norr om utredningsområdet. Några 
ytterligare enstaka enklare grusvägar finns som tillfarter till befintliga bostadsfastigheter i 
programområdet.
Lokalgatorna Gustav Alberts väg och Nancys Promenad är asfalterade och leder till befintliga 
bostadsområden som kommer angränsa område VII. Dessa gator har enskilt huvudmannaskap, 
är cirka 4,5 meter breda och håller idag blandtrafik. 
Kläppavägen leder väster ut till Åsa station (cirka 500 meter från delområde V respektive 
1100 meter från delområde VII) och sedan vidare in mot Åsa samhälle. I Åsa samhälle 
möter den Varbergsvägen (länsväg 939, gamla E6an) som passerar Åsa och leder vidare till 
motorvägspåfarter i Frillesås (söderut) eller Fjärås och Kungsbacka (norrut), se figur 1. 

Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelväg finns i nuläget längs Kläppavägen fram till korsningen med 
Ölmevallavägen. Längs Ölmevallavägen finns ingen gång- och cykelväg. Utmed Gustav 
Alberts väg och Nancys promenad rör sig gående och cyklister i blandtrafik. I FÖP13 är det 
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angivet att en utgångpunkt är att hållbart resande ska prioriteras.
För Kungsbacka kommun finns en gång- och cykelplan för år 2013–2016. I planen är det angivet 
att intresset att cykla mellan Åsa och Kungsbacka, i kombination med att Kattegattleden 
planeras gå längs Varbergsvägen, talar för en gång- och cykelbana utmed Varbergsvägen. Idag 
går Kattegattleden längs Kläppavägen och norrut via Ölmevallavägen.
Ett fungerande gång- och cykelvägnät är av stor vikt för ny bebyggelse. Bra gång- och cykelvägar 
är en förutsättning för att boende ska välja ett tryggt och hållbart resande. Delområdena 
ligger inom ett lämpligt cykelavstånd till Åsa station, men även till Åsa samhälle och de 
skolor och den service som finns tillgänglig där. Det skulle också bli nära till den föreslagna 
cykelbanan längs Varbergsvägen. 
Enligt VGU är rådet att separera gång- och cykeltrafik från biltrafik för vägar hastighets-
reglerade till 60 km/h eller mer. För vägar med hastighetsbegränsning 40 km/h och 
trafikmängd mindre än 2000 fordon/dygn behövs ingen separat cykelbana enligt samma 
publikation. Hastighetsbegränsningen i programområdet är 50 km/h. För att uppnå en 
attraktiv gång- och cykelförbindelse till Åsa station bedöms separat gång- och cykelväg vara 
väsentligt. 

Terrängförhållanden

Området för planprogrammet omfattas av kuperad terräng vilket leder till att lutningar på de 
vägar som kommer föreslås måste studeras noga. Enligt VGU bör gångbana som dimensioneras 
för rullstol ha en lutning på max 2 %. Föreslagna vägar i planprogrammet har nivåskillnader 
om max 4–6 meter, vilket innebär att 4 % är största önskvärda lutning och 6,5 % är största 
godtagbara lutning. Lägre nivåskillnad medför att största önskvärda lutning är upp till 5 %, 
samt att största godtagbara lutning är upp till 8 %. 

Kollektivtrafik

I läge med infarten till Gustav Alberts väg vid Kläppavägen finns busshållplatsen Kläppa. 
Därifrån går busslinje 748 mellan Åsa och Kyrkobyn som ligger sydost om programområdet. 
Frekvensen på busstrafiken är upp till 15 avgångar i vardera riktningen per dag på vardagar 
och inga på helger. Cirka 900 meter sydost om korsningen Ölmevallavägen/Kläppavägen, 
finns busshållplatsen Buared som även den trafikeras av busslinje 748.  
Vid Åsa station stannar Öresundståg mot Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och 
Halmstad. I Åsa finns regelbunden buss till Kungsbacka och Frillesås.
För att nya bebyggelseområden ska upplevas attraktiva är kollektivtrafik en viktig faktor. 
Enligt Trafikverkets publikation ”Kollektivtrafik som norm – vad behöver göras?” bör de flesta 
i ett bostadsområde ha en hållplats inom 300–400 meters avstånd för att standarden ska 
anses god. Område V uppskattas hamna inom avståndet 400-500 meter till hållplats Kläppa. 
Avståndet till Åsa station kommer vara uppskattningsvis mellan 500–800 meter. Större delen 
av område VII kommer att ha mindre än 400 meter till hållplats Buared. Till Åsa station 
kommer avståndet vara uppskattningsvis mellan 700–1200 meter. Typ av hållplats, antal 
avgångar och linjer samt terrängförhållanden, utformning och trygghetsaspekter längs vägen 
till hållplatser påverkar också kollektivtrafikens attraktivitet för områdena.

Teknisk försörjning

Dagvatten

För programområdet sker dagvattenavrinning nästan uteslutande genom ytlig avledning 
i bäckar, diken och på marken. Det finns inget kommunalt dagvattennät i närheten, dock 
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förekommer det vägtrummor, bland annat utmed Ölmevallavägen. Avvattning sker idag till 
största del västerut till Bergbobäcken väster om Västkustbanan. Bergbobäcken har sitt utlopp 
i Näsbofjorden i Kungsbackafjordens naturreservat. Bergbobäcken är i Kungsbacka kommuns 
dagvattenpolicy klassad som mindre känslig. 
Avvattningen av delområde V sker idag ytledes till ett dike som följer norra sidan av delområdet. 
Från detta dike leds vattnet vidare via trummor som passerar både under ett garage och ett 
bostadshus och en liten bäck. Dagvattnet släpps sedan i vägdiket vid Ölmevallavägen som 
leds vidare västerut mot Bergbobäcken.
Delområde VII avvattnas idag till största del västerut mot ett dike som leds vidare till 
Bergbobäcken. Områdets sydöstra del leds åt sydost till diken och åkermarker i Harestorp. 
Det finns där ingen tydlig recipient. Inom delområde VII finns flera diken och ett par dammar 
idag. 
I och i anslutning till de båda delområdena finns instängda områden som dammar eller ytor 
som tillfälligt kan översvämmas redan idag, se figur 6.

Figur 6. Utdrag ur dagvattenutredningen som visar på instängda områden inom programom-
rådet.

SGU:s jordartskarta (SGU = Statens geologiska undersökningar), figur 7, visar på sandiga 
områden inom delområde VII. Detta kan innebära att det finns förutsättningar för 
infiltration här. En hydrogeologisk undersökning kopplat till geotekniskutredning behövs för 
att bekräfta detta vid kommande planläggning. I den norra kanten av delområde V finns 
risk för utströmning av vatten från avrinningsområden uppströms. I fortsatta utredningar bör 
säkerställas att detta kan avgränsas eller att bebyggelse placeras så att den inte påverkas.
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Figur 7. Kartutdrag från SGU:s jordartskarta.

Kommunen har tagit fram en dagvattenpolicy som beskriver hur dagvatten bör hanteras i 
kommunen. Bland annat redovisas att möjliga miljöförbättrande åtgärder alltid ska beaktas 
då det planeras för att hantera dagvatten. Detta gäller särskilt vid ny exploatering. En 
helhetsbedömning av dagvattenhanteringen ska göras utifrån områdets karaktär. Investeringar 
i dagvattenlösningar ska göras där insatsen ger mest nytta. Hur dagvatten ska tas om hand ska 
planeras utifrån miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt långsiktigt hållbara lösningar. 
Vid nyexploatering ska geotekniska, geologiska, hydrogeologiska, gestaltningsmässiga och 
funktionella förutsättningar undersökas i detaljplaneskedet och ligga till grund för val av 
lämplig utformning. Vid nybyggnation ska hänsyn tas till förväntade klimatförändringar. 
Lokalt omhändertagande av dagvatten (så kallad LOD) ska tillämpas så långt som möjligt. 

Vatten och spillvatten

Kring programområdet finns kommunalt avlopp utbyggt, dock finns inte kommunalt 
vatten. En översiktlig utredning av VA-förutsättningarna har skett för programområdet och 
anslutande ledningar.  I det fortsatta planeringsarbetet får det fastställas vilken lösning som 
är lämplig för att VA-försörja området. Stora delar av Kungsbacka kommun försörjs med 
dricksvatten från sjön Lygnern via vattenverket vid Fjärås bräcka. 

Hälsa och säkerhet
Buller bedöms inte vara ett problem i området. Inom programområdet avses inte heller ny mark 
för bullerstörande verksamheter planeras. I FÖP13 har en översiktlig analys av buller med 
hänsyn till järnvägen samt Kläppavägen gjorts. Denna visar att inga förväntade problem med 
hänsyn till buller finns för varken delområde V eller VII. Beroende på vilken vägutformning 
som väljs eller hur nära Ölmevallavägen bebyggelse planeras i det fortsatta arbetet kan en mer 
detaljerad bullerberäkning bli nödvändigt för att bedömma eventuell lokal påverkan.
Programområdet ligger inom mark som bedöms vara normalriskområde för radongas. Ny 
bebyggelse bör uppföras radonskyddat.
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I närhet till programområdet finns två mindre hästgårdar. Ett avstånd om 50 meter till hagar 
och 100 meter till befintliga anläggningar bedöms kunna hållas för tillkommande bebyggelse 
i programområdet. Omfattningen av hästverksamheterna bedöms därför inte vara sådan att 
problem med allergen ska uppstå. Avståndet till hästhållning bör beaktas i framtagandet av 
detaljplan. I figur 8 redovisas hästgårdarnas läge i förhållande till programområdet.

Figur 8. Hästgårdar i anslutning till programområdet markerade med rött.
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Planprogrammets förslag

Figur 9. Programkarta, större programkarta med ytterligare detaljer och text finns att tillgå längst 
bak i handlingen.

Bebyggelseområden
Föreslagna bebyggelsegrupper är placerade med hänsyn till terrängförhållanden samt med 
tanke att få lämpliga utfartslägen samt gång- och cykelförbindelser till omkringliggande 
vägnät, se figur 9. Markområden som bör bevaras som exempelvis naturmark i kommande 
planering har identifierats. Detta berör främst mark som med hänsyn till sina egenskaper 
är svår att bebygga, men som också har ett karaktärsskapande värde för sin omgivningen. 
Ny bebyggelse bör utformas utefter de terrängförutsättningar som erbjuds på varje plats. 
De kuperade förhållandena gör att olika typer av byggnation kan krävas. Anpassning med 
exempelvis suterrängvåningar kan vara nödvändigt i vissa av de för bebyggelse föreslagna 
lägena. 
För programområdet planeras totalt sett en relativt hög exploatering jämfört med vad 
befintliga närliggande områden har. Terrängförhållanden och kostnaden för att nå och bygga 
ut denna typ av områden kräver att en högre exploatering kan tillåtas jämfört med byggnation 
på ”plattmark”, exempelvis jordbruksmark. För att få bärighet i en exploatering av detta slag 
krävs troligen att tomtstorlekarna minskas något mot vad som tidigare varit standard för 
nordvästra Åsa. I den högre exploateringen i denna terräng kan gröna kilar bevaras mellan 
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bebyggelsegrupperna. Dessa utgör ett viktigt element för välbefinnande samt för rekreation i 
områdena tillsammans med kringmiljön. Delområdenas karaktär gör det lämpligt med något 
tätare struktur generellt i delområde V. Här kan exempelvis lägenheter vara tänkbart i den 
nordvästra delen (A). Kedjehus, mindre radhus eller gruppbyggda småhus kan fungera både 
i delområde V med sin tätare struktur och i delområde VII där det i vissa fall är svårt att 
lösa tillgänglighet till enskilda tomter. De båda områdena föreslås kompletteras med mindre 
villatomter där detta är möjligt. 
Delområde V

Delområdet utgörs av totalt 37 000 m². Hela denna yta blir i praktiken inte tomtmark då en 
bebyggelse även kräver ett lokalt vägnät, mindre grönytor, grönkilar, tekniska anläggningar 
med mera. Det bedöms möjligt att totalt i delområde V rymma 60-70 bostäder. Detta fördelat 
på A, som föreslås rymma bostäder i lägenheter och B som föreslås få en tätare struktur med 
grupphus, radhus eller kedjehus på tomter kring 500 m² vardera. 
Område A får cirka 16 000 m² för bostäder i lägenheter på en höjdplatå. I område A föreslås 
också plats för en förskola med 4 avdelningar i den norra delen. I sluttning åt sydväst kan  en 
fin förskolegård ordnas. Den totala ytan för förskola utgör cirka 4 000 m². Detta bedöms vara 
tillräcklig yta för förskolebyggnad och utevistelse. Förskolans läge vid delområde V:s entré gör 
också att hämtning och lämning kan lösas utan att det blir nödvändigt att promenera eller åka 
genom större delar av delområdet som potentiellt skulle kunna störa boende.

Delområde VII

Delområdet söder om Ölmevallavägen föreslås få cirka 60 bostäder. Delområde VII omfattar 
totalt cirka 70 000 m² för bebyggelse och föreslås bli tomter för i förstahand friliggande villor 
i blandade storlekar. Det föreslås något mindre tomter och tätare struktur i den nordvästra 
delen (C). Här är marken relativt plan och lätt att bebygga på höjdplatån. I den södra delen 
(E) kräver terrängen större anpassning av bebyggelsen, här föreslås en struktur med något 
större tomter för att bemöta de högre kraven på anpassning till terrängen. Det kan också vara 
så att vissa delar i detaljplaneskede bedöms olämpliga för enskilda tomter, dessa kan då istället 
exempelvis bli gruppbyggda småhus med en gemensam parkering och avfallshantering. Den 
tätare strukturen föreslås för 24 000 m² i den nordvästra delen (C).  Här ryms cirka 25 tomter 
i storlekar på 700-800 m² vardera. I resterande bebyggelsegrupper (D och E) föreslås totalt 
cirka 35 tomter för friliggande villor i storlekar kring 1 000 m² med eventuella undantag där 
terrängen ställer högre krav på anpassning.

Gator och trafik  
Det primära kommunikationsstråket förväntas bli mot Åsa station och Åsa samhälle via 
Kläppavägen. 
Rekommendationer från Trafikverkets publikation 2015:086 ”Vägars och gators utformning”  
(VGU) samt att hastighetsbegränsningen idag är 50 km/h, leder till att planprogrammet 
rekommenderar att en breddning av Ölmevallavägen bör studeras vidare i samband 
med detaljplanering av delområde VII för att om möjligt uppnå en högre och lämpligare 
utrymmesklass för denna tillfartsväg. 
Den nya exploateringen kommer att öka belastningen på Ölmevallavägen och Kläppavägen. 
För planerad bebyggelse i delområdena bedöms det vara ett rimligt antagande att småhus 
kommer att alstra cirka 5 fordon/dygn och hyresrätter 4 fordon/dygn. Detta innebär att 
både delområde V och delområde VII antas alstra 300 fordon/dygn. Enligt Trafikverkets 
PM ”När kan en trafikutredning behövas?” (2015) bör en trafikutredning utföras om 
exploateringen alstrar trafikflöden som är 10 % eller mer av befintlig årsdygnstrafik längs 
den statliga vägen. Då den tillkommande exploateringen kan förväntas alstra mer än 10 % 
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ökning av fordonsrörelserna rekommenderas alltså en trafikutredning i det fortsatta arbetet. 
I denna utredning bör särskilt fokus läggas på korsningen Ölmevallavägen/Kläppavägen och 
gång-och cykelpassager i korsningen.
Förskolan som planeras i område V kommer att medföra ökad trafikering av infartsvägen 
till området. En förskola med 4 avdelningar kan antas ha 72 barn. Det är troligt att barnen 
kommer att komma ifrån både område V och VII samt från den befintliga byggnationen 
i området. Alla barn antas inte åka till förskolan med bil utan en del förmodas promenera 
från något av bostadsområdena och det är även troligt att en del kommer samåka. Detta gör 
att 2–3 resor per förskolebarn och dag är ett rimligt antagande. Det innebär att förskolan 
alstrar omkring 150–220 resor per dygn på infartsvägen till område V. Trafikökningen 
från förskolan bedöms inte påverka framkomlighet och trafiksäkerhet på Kläppavägen och 
Ölmevallavägen.

Studie av korsning vid Ölmevallavägen/Kläppavägen

Korsningen Ölmevallavägen/Kläppavägen föreslås bli de båda områdenas länk ut till 
Kläppavägen. Då trafikbelastningen kommer öka på korsningen har möjliga åtgärder 
studerats. Möjliga utformningar är att tillfarten för delområde V ansluter direkt till 
korsningen så att det blir en fyrvägskorsning, alternativt att den ansluter Ölmevallavägen 
sydost om korsningen vilket skulle leda till två stycken förskjutna trevägskorsningar. 
En ytterligare möjlig lösning är att anlägga en cirkulationsplats istället för en vanlig 
fyrvägskorsning. 
Korsningen har studerats utifrån rekommendationer i Trafikverkets publikation 2004:80 
Vägars och gators utformning Val av korsningstyp (VGU04). En nyare utgåva finns av VGU 
som inte har med rekommendationer för val av korsningsutformning. De rekommendationer 
som VGU04 presenterar är därför de mest aktuella som finns att tillgå. 
Det har bedömts att alla de studerade utformningarna av korsningspunkten är tillräckliga 
både vad gäller kapacitet och trafiksäkerhet. Med tidigare nämnda siffror för trafikökning 
och trafikalstring visar VGU04 att korsningsalternativen klarar sig både kapacitetsmässigt 
och när det gäller trafiksäkerhet. Ett tillskott med trafikflöden från område IV och/eller VI 
bedöms inte påverka korsningspunkten i sådan omfattning att lämplig utformning påverkas.
Trafiksäkerhetsmässigt är två förskjutna trevägskorsningar ett bättre alternativ än en 
fyrvägskorsning. Enligt rekommendationer i VGU04 bör en förskjuten korsning övervägas 
vid mer än 100 inkommande fordon på det minst belastade benet. Då bostäderna och 
förskolan i delområde V beräknas alstra sammanlagt ca 500 fordonsrörelser är det alltså 250 
inkommande fordon på detta ben. Det innebär att två förskjutna trevägskorsningar bedöms 
vara ett lämpligare alternativ än en fyrvägskorsning för att lösa korsningssituationen.
Vid en vidare planering behöver det studeras närmare vilken hierarki som ska råda i 
korsningen Kläppavägen/Ölmevallavägen. Korsningen är idag otydligt definierad mellan de 
tre ingående ”benen”. Planprogrammet föreslår att Kläppavägen och Ölmevallavägen norrut 
tydliggörs som primärväg och att Ölmevallavägen söder ut blir sekundär väg, se figur 11.
Det vore också möjligt med en cirkulationsplats med fyra anslutningar. En cirkulationsplats 
är av kategorin ”större korsningstyp”, vilket kapacitetsmässigt inte är nödvändigt i denna 
korsningspunkt. Dock är en cirkulationsplats fördelaktig ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
Lutningarna kring befintligt korsningsläge har dock visat sig vara för stora för att ansluta 
område V direkt till korsningen, alltså skulle hela korsningens läge behöva förskjutas för att 
möjliggöra att ta upp höjdskillnaderna, och skulle ta större ytor i anspråk.
Detta innebär att två förskjutna trevägskorsningar är det alternativ som i dagsläget kan 
rekommenderas.
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Delområde V

För delområde V finns det inte möjlighet att använda den befintliga utfarten Stockalidsvägen 
till Ölmevallavägen på grund av dåliga siktförhållanden. Istället föreslås efter studie av 
korsningen Ölmevallavägen/Kläppavägens förutsättningar att förlägga utfartsläget till 
Ölmevallavägen sydost om korsningen. Detta utfartsläge får acceptabla siktförhållanden. 
Utfartsläget gör dock att tillfartsvägen bedöms få en lutning på cirka 8 % vilket överskrider 
rekommenderade värden, se sida 9 för krav på tillgänglighet. Eftersom en förskola planeras 
i område V vore det önskvärt med lägre lutning och bättre tillgänglighet. Det föreslås en 
separerad gång- och cykelbana från Ölmevallavägen fram till förskolan, vilken bör avskiljas 
med kantsten. Utformningen på infartsvägen bör ge god framkomlighet upp till förskolan 
och två bilar bör kunna mötas. Anslutningen upp till området i detta läge kommer att kräva 
bergsskärning.
Vid de platser där det blir återvändsgata i området erfordras vändplatser eller annan 
godtagbarlösning för att vända med fordon. 

Delområde VII

Möjlig tillfart till delområde VII har studerats i flera lägen. Både anslutning via de befintliga 
vägarna Gustaf Alberts väg och Nancys promenad samt ett flertal utfartslägen längs 
Ölmevallavägen har undersökts för delområdet. 
Gustav Alberts väg är asfalterad och har en relativt god standard. Huvudmannaskapet 
för vägen är enskilt. Det är också möjligt att ansluta delar av området till vägen Nancys 
promenad. Dock har dessa alternativ bedömts mindre lämpade på grund av den väntade 
trafikökningen som skulle belasta redan befintlig bebyggelse i hög grad. Lösningen hade 
också inneburit en förhållandevis lång sträcka genom befintlig bebyggelse för att nå ut till 
Kläppavägen. 
Efter studie av flera lägen längs Ölmevallavägen föreslås istället en ny utfart för delområde 
VII cirka 800 meter sydost om korsningen Kläppavägen/Ölmevallavägen, se figur 10. 
Här har det föreslagna utfartsläget studerats med avseende på sikt och topografi, och 
utfartsläget ger möjlighet att uppnå en god standard ur korsningssynpunkt för anslutning 
till bebyggelsen på höjderna söder om Ölmevallavägen. Tillfartsvägen upp i delområde VII 
bedöms kunna få en lutning på cirka 5 %. 
Ett befintligt vägservitut s:6 finns i närheten av föreslaget utfartsläge, men bedöms inte ha 
ett lämpligt läge på grund av bristfälliga siktförhållanden vid korsningsläget.
En välutformad utfart mot Ölmevallavägen kan möjliggöra samordning av dagens mindre 
utfarter till Ölmevallavägen. Färre utfarter bidrar till att uppnå en säkrare trafiksituation 
längs Ölmevallavägen. Vid de platser där det blir återvändsgator i området erfordras 
vändplatser eller andra godtagbara lösningar för att vända med fordon. 

Figur 10. Nytt utfartsläge från delom-
råde VII mot Ölmevallavägen. 
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Gång- och cykeltrafik

För att länka samman delområdena V och VII, samt få en trafiksäker gång- och cykelförbindelse 
från delområde VII till Kläppavägen föreslås en gång- och cykelväg längs Ölmevallavägen 
från det nya utfartsläget för biltrafik. Den nya gång- och cykelvägen föreslås länkas samman 
med befintlig gång- och cykelväg längs Kläppavägen för att få ett sammanhängande stråk 
ned till Åsa station och vidare mot Åsas centrum. En utbyggnad av gång- och cykelväg 
längs Ölmevallavägen skulle också vara till nytta för den befintliga bebyggelsen längs vägen. 
Utbyggnaden föreslås på en sträcka av cirka 800 meter på den södra sidan av Ölmevallavägen. 
Om gång- och cykelbanan placeras på den södra sidan innebär det att trafikanter som ska mot 
Åsa station endast behöver passera Kläppavägen eller Ölmevallavägen en gång för att ansluta 
mot befintlig gång- och cykelväg. Vidare finns det en gärdesgård längs den norra sidan som 
kan bevaras. Den föreslagna gång- och cykelbanan kommer att ha lutningar liknande de 
som Ölmevallavägen har. Ölmevallavägen har som brantast cirka 8.4 % lutning utmed denna 
sträcka. 
Inom bebyggelsegrupperna avses främst ett kombinerat gaturum för gående, cyklister och 
bilar. Då programmet föreslår utfartslägen för bil mot Ölmevallavägen istället för genom 
befintlig bebyggelse bör vissa viktiga gång- och cykelvägslänkar ändå poängteras till befintliga 
områden. För delområdenas trivsel och enkel kommunikation väster ut bör delområde VII 
länkas mot både Gustav Alberts väg samt mot Nancys promenad med en gång- och cykelväg. 
Det bör också finnas en gångvägslänk ned mot gång- och cykelvägen utmed Ölmevallavägen 
från den nordvästra delen av delområde VII (C). Denna länk kommer att behöva utföras som 
en brant gångväg eller kanske i något avsnitt trappa. Beroende av hur det lokala vägnätet 
i delområde VII utformas så är det också av stor vikt att länkar och släpp för gång- och 
cykeltrafik säkerställs mellan de olika bebyggelsegrupperna. Detta underlättar för de boende 
att röra sig i området, och skapar en ökad öppenhet.
För delområde V är det viktigt att en förbindelse prioriteras i sydväst mot Åsa station med 
möjlighet att nå gång- och cykelbana längs Ölmevallavägen och längs Kläppavägen. Som 
tidigare nämnt föreslås en gång- och cykelbana längs infartsvägen till område V. Som 
komplement föreslås även en gångvägsförbindelse mot Ölmevallavägen, se figur 11. Inte 
heller denna anslutning kommer att uppnå god standard avseende tillgänglighet utan kommer 
behöva utföras som en brantare gångväg. 
För att ansluta de nya gång-och cykelvägarna som föreslås mot den befintliga vid Kläppavägen 
så behöver dessa passera korsningen Kläppavägen/Ölmevallavägen. I föreliggande förslag 
har det prioriterats få passager över berörda bilvägar. Det har också bedömts bättre med en 
passage över primärväg och en över sekundärväg än två passager med kort mellanrum över 
primärvägen, se planprogrammets förslag i figur 11.
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Figur 11. Föreslagen justering av korsningen Kläppavägen/Ölmevallavägen, nya passager för 
gång- och cykelvägar, samt nytt utfartsläge från delområde V mot Ölmevallavägen.

Kollektivtrafik

För den planerade utbyggnaden planeras inga åtgärder rörande kollektivtrafiken i detta skede.

Markförhållanden
En geoteknisk undersökning bör tas fram i det fortsatta arbetet med detaljplan för att 
säkerställa att markens beskaffenhet är lämplig för byggnation i alla de föreslagna lägena. 
Sannolikt behöver också en bergteknisk utredning genomföras för att bedömma risk för 
blocknedfall och lösa block inom områdena. 

Teknisk försörjning

Dagvatten

För att den naturliga vattenbalansen inte ska påverkas negativt är de aktuella områdena 
planerade för att så långt det är möjligt behålla de naturliga avrinningsvägarna. Genom att 
använda öppna dagvattensystem utnyttjas dagvattnet som en positiv resurs som berikar miljön 
och ökar förståelsen för dagvatten.
Instängda områden utnyttjas och utformas för att fungera som översvämningsytor, vid extrem 
nederbörd. De kan användas som till exempel rekreationsområden, lekparker, parkeringsyta, 
gångstråk eller annan funktion som bedöms kunna tåla en tillfällig översvämning.
Översvämningsytor har i utförd dagvattenutredning dimensionerats för ett 100-årsregn. 
Ytorna bör vara belägna där förväntad översvämning kommer att ske och kan förses med 
kantstöd eller dylikt för att kontrollera att vattnet stannar inom önskat område. Dammar 
och fördröjning inom fastighet ska dimensioneras för 20-årsregn. Flödet ut från de nya 
bostadsområdena ska inte öka jämfört med idag. Krav att inte släppa mer dagvatten än vad 
som motsvaras av naturmarksavrinning kan därför ställas.
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Dagvatten från gator och tomter avleds till öppna dagvattenstråk som även ger möjlighet till 
infiltration utmed gatorna. Åtgärden bidrar med fördröjning och rening av dagvattnet samt 
ger en ökad grundvattenbildning. Höjdsättning av ytor kring byggnader och eventuella vägar 
ska planeras så att dagvattnet rinner bort från huskroppen. En välplanerad höjdsättning av 
ytorna möjliggör en styrd avledning. Genom att låta gator och infiltrationsstråk följa naturliga 
rinnvägar och undvika att skapa instängda områden minskar risken för översvämningsskador 
på bebyggelse.
De områden som inte avleds mot någon damm ställer extra höga krav på dagvattenhanteringen 
på tomtmark. Andelen hårdgjorda ytor bör minimeras och ersättas med alternativa material 
för att minska dagvattenavrinningen till dammar. Takvatten kan till exempel samlas upp i 
en tunna placerad under stuprörsutkastaren och vattnet kan sedan användas för exempelvis 
bevattningsändamål. För att minska avrinning av dagvatten från takytor kan byggnader förses 
med så kallade gröna tak. 
Dagvattenlösningar bör studeras djupare vid fortsatt detaljplanering. Lokalt omhändertagande, 
så kallat LOD, bör tillämpas så långt detta är möjligt, och i övrigt bör kommunens antagna 
dagvattenpolicy följas i planeringen. En ny exploatering innebär ökad mängd hårdgjorda 
ytor i form av vägar och bebyggelse. Detta skapar en ökad dagvattenavrinning och minskad 
infiltration, vilket ger ökad dagvattenbelastning. Där möjlighet finns till infiltrationslösningar 
bör detta utnyttjas.
Inom området finns flera lågpunkter där dammar och översvämningsytor föreslås. I 
programmet föreslagna bebyggelseområden är placerade för att undvika dessa lägen där risken 
för översvämningar är större. Det är också viktigt att i fortsatt detaljplanering beakta att 
viktiga funktioner ska undvikas i dessa lågpunkter och instängda områden, se figur 12.
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Figur 12. Potentiella översvämningsytor (instängda områden) i anslutning till dagvattendammar 
redovisade med ljusblått.

Delområde V

I området planeras en fördröjningsdamm med tillhörande översvämningsyta i den nordvästra 
delen. Översvämningsytan inkräktar delvis på skogsområdet norr om delområde V. Till 
dammen avvattnas delområde V, men också två naturmarksområden uppströms. Dammen 
kommer inta ha kapacitet att fördröja allt tillströmmande vatten vid ett 20-årsregn. Den  
skulle då behöva göras orimligt stor. Istället föreslår dagvattenutredningen breddning vid 
extrem nederbörd, i första hand via befintlig ledning till Trafikverkets dike vid Kläppavägen. 
Dagvattenutredningen föreslår att vid vidare exploatering av område IV från FÖP13 
(gränsande till Trafikverkets dike) anlägga en större magasinsvolym här för fördröjning. 
Dagvattenutredningens föreslagna lösningar för delområde V kräver att markåtkomst och 
erforderliga tillstånd kan uppnås för mark utanför programområdet. Kan detta inte uppnås  
bör ytterligare fördröjning eller andra lösningar inom delområde V studeras. 

Delområde VII

I Östra Kläppa föreslås fyra öppna fördröjningsdammar och ett underjordiskt magasin. Det 
föreslås vidare flera diken, dessa utgår från de naturliga avrinningsvägarna i delområdet. I den 
sydöstra delen föreslår dagvattenutredningen en fördröjningsdamm utanför programområdet. 
Föreslagen mark omfattas dock inte av FÖP13 och är således inte utpekad för vidare 
exploatering. Det föreslås också avvattning till Trafikverkets dike utmed Ölmevallavägen. 



20  Planprogram för Stockalid 1:4, Kläppa 1:12, 1:13, 1:105 m fl. i Åsa Planprogram för Stockalid 1:4, Kläppa 1:12, 1:13, 1:105 m fl. i Åsa  21

Även för dessa lösningar är det en förutsättning att erforderliga tillstånd och markåtkomst kan 
uppnås. Om denna markåtkomst ej kan uppnås krävs vidare studier av alternativa lösningar 
eller ytterligare fördröjning inom delområde VII.

Vidare hantering av dagvatten

Flera av utredningsområdena i FÖP13 har Bergbobäcken som recipient. Dagvattenutredningen 
behandlar dagvatten från områdena V och VII i FÖP13. Dagvattenhanteringen från övriga 
föreslagna utbyggnadsområden i FÖP13 måste även de beaktas vid fortsatt planläggning så 
att flödesbelastningen på Bergbobäcken inte ökar.
För ytterligare detaljer kring förslag till utbyggnad av dagvattensystemet i programområdet 
hänvisas till framtagen dagvattenutredning (Dagvattenutredning Stockalid och Östra Kläppa, 
Tyrens 2016-09-16).
I kommande detaljplanering ska det vidare tydliggöras vilka ansvar som föreligger rörande 
uppförande, drift, underhåll och tillsyn av för byggnationen nödvändiga anläggningar. Den 
naturliga vattenbalansen ska inte påverkas negativt av utbyggnaden. Det uppmuntras också 
till att dagvattnet bör utnyttjas som en positiv resurs i byggandet. 

Vatten och spillvatten

Ledningar längs väg 912 kommer att behöva dimensioneras upp. Enligt VA-delen i dag-
vattenutredningen bedöms en kapacitet på 28 liter/sek krävas för spillvatten vilket åstadkoms 
med en dimension på BTG 225 respektive 300 för delar av sträckan (BTG XXX=ledningsrör 
av betong med diameter i millimeter). Om ledningen inte går att bygga ut med självfall i hela 
sträckningen så krävs en ny pumpstation vid rondellen i Åsa vid mötet mellan Kläppavägen 
och Länsväg 939. Fortsatt utbyggnad med BTG 225 föreslås till bebyggelseområdenas lokala 
nät. 

En pumpstation för spillvatten kommer att krävas vid Ölmevallavägen i den sydöstra delen av 
programområdet.

Vattenförsörjningen föreslås i stort att byggas ut parallellt med spillvattenledningar inom 
områdena. Utredningsområdena V och VII ansluts med nya ledningar PE 160 (PE XXX = 
Ledningsrör av polyeten med diameter i millimeter) med hänsyn till brandvattenförsörjning. 
Tryckstegring med cirka 4 bar kommer att krävas med en gemensam tryckstegringsstation för 
de båda områdena invid väg 912. Ledningarna ska klara ett flöde på cirka 13 liter/sek. Förslag 
på lösning med avseende på vatten inom områdena framgår av VA-delen i dagvattenutred-
ningen. 

Kapaciteten på huvudvattenledningen från Fjärås till Åsa kan behöva ses över och ledningen 
längs Kläppavägen behöver dimensioneras upp för att klara nödvändig kapacitet för utbygg-
nad enligt den fördjupade översiktsplanens intentioner.

Telemast

Med hänsyn till bebyggelseområdet i delområde V bör mastens position på Stockalid 1:4 i 
kommande planering eventuellt justeras. Planprogrammet föreslår två alternativa lägen som 
bör utredas närmare. De ligger båda i utkant av föreslagen bebyggelse vilket gör att en mindre 
del av bebyggelsen blir påverkad jämfört med att behålla mastens läge centralt i föreslaget 
bebyggelseområde. Det ena läget ligger i skogsbrynet i södra kanten av delområde V. Här kan 
en större yta utredas och eventuellt en högre markposition än i dag vara möjlig för masten. 
Det andra läget ligger något längre öster ut än dagens mast. Detta läget hamnar något lägre, 
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vilket kan behöva kompenseras med en något högre mast. 

De båda lägena bedöms ha en marginell påverkan för befintlig bebyggelse. Ett ersättande av 
masten innebär också att en annan konstruktion kan användas. Det troliga är då att masten 
ersätts med en konstruktion som mer liknar en ”kraftig lyktstolpe”. Detta bedöms ge mindre 
visuell påverkan för omgivningen än dagens fackverkskonstruktion.

Naturmiljö, kulturmiljö och rekreationsvärden

Naturmiljö

Den föreslagna utbyggnaden kommer att ianspråksta skogsmark och annan mark med 
begränsade naturvärden. En del av denna mark har inget förhöjt naturvärde, men det 
finns också avsnitt som bedöms ha vissa naturvärden, vilka bebyggs. Bland annat vissa 
blandskogsmiljöer och betesmarker. Det finns inga kända lokaler för skyddade eller 
rödlistade arter som bedöms påverkas negativt av utbyggnaden. Två befintliga dammar 
föreslås i planprogrammet utnyttjas för planerad dagvattenhantering, se figur 13. En 
inventering av groddjur bör utföras i dessa dammar vid vidare planering för att säkerställa 
om och vilka groddjur som eventuellt förekommer. Om dammarna hyser groddjur bedöms 
det ändå finnas förutsättningar att bibehålla dessa med rätt utformning av dammarna. 
Ytterligare några nya dagvattendammar föreslås i programmet. Dessa kommer att kunna bli 
tillskott för den biologiska mångfalden i området.

Figur 13. De två befintliga dammarna i delområde VII som bör utredas avseende förekomst av 
groddjur.

Kulturmiljö

Den planerade bebyggelsen kommer inte att beröra några dokumenterat höga 
kulturhistoriska värden, och utbyggnaden kan ses som en fortsättning på den bebyggelse 
som redan finns i Kläppaområdet. Det är dock ofrånkomligt att det kulturhistoriska 
landskapet kommer att bli svårare att läsa när exempelvis före detta småpartier med 
åkermark bebyggs och nya vägdragningar görs. Några fysiska ingrepp kommer inte att ske 
i dokumenterade fornlämningar, men med tanke på den relativt rikliga förekomsten av 
fornlämningar i omgivande marker bör det övervägas att utföra en arkeologisk undersökning 
innan utbyggnad sker.

Rekreation

Utbyggnaden tar i anspråk skogsområden som idag i ganska liten utsträckning utnyttjas för 
rekreation. Även om vissa mindre konsekvenser uppstår kommer det även fortsatt att finnas 
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goda möjligheter för boende i området att ta sig till skogsområden utanför programområdet 
eller med cykel till strandområden i Åsa för rekreation. Utbyggnaden av en gång- och 
cykelväg längs med aktuell del av Ölmevallavägen är positiv för det cykelburna friluftslivet.
Sammantaget bedöms konsekvenserna från rekreationssynpunkt som förhållandevis små 
och  att områdets tillgänglighet kan ökas samtidigt som naturmark tas i anspråk som 
kvartersmark.

Skydd för nyckelbiotop

Söder om delområde VII finns ett biotopskyddsområde för en nyckelbiotop som på 
grund av tidigare skogsbrand beslutats skyddas, se figur 14. I  programförslaget avgränsas 
nyckelbiotopen på ett tydligt vis via en befintlig höjdskillnad strax norr om biotopsgränsen. 
Med anledning av biotopskyddet har därför föreslagen bebyggelsegrupp lagts nedanför den 
naturliga avgränsning som höjdskillnaden utgör.

Figur 14. Biotopskyddsområde (punktad linje) och nyckelbiotopsområde söder om planprogrammets 
utbredning markerade med gröna raster.
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Konsekvenser och övervägande

Miljökonsekvenser
Föreliggande förslag innebär att obebyggd skogsmark tas i anspråk för bebyggelse. En ökad 
exploatering medför alltid följdkonsekvenser som påverkar miljön på olika vis. Exempelvis 
ger en ökad andel hårdgjordyta en ökad dagvattenavrinning. Konsekvenserna för naturmiljön 
bedöms sammantaget som små till medelstora, med övervikt mot negativa. Naturmiljön 
kommer att påverkas av exploateringen och ny infrastruktur i området. En ökad mängd 
boende och trafik innebär exempelvis att föroreningar i området ökar. Men samtidigt finns 
vissa positiva konsekvenser, så som nya dagvattendammar som kan vara positivt för den 
biologiska mångfalden i området.
Bedömningen som helhet är att exploateringens påverkan håller acceptabel nivå och att dagens 
värden inte är av sådan vikt att de är ett skäl att avstå från exploateringen.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget kan innebära en rad olika kostnader för kommunen och exploatörer. Bland de 
kostnader som kan uppstå kan nämnas åtgärder på befintliga vägar så som breddning, utfarter, 
korsning, gång- och cykelväg med mera. Detta utöver utbyggnad av de lokala vägnäten i 
områdena. Dessa kostnader belastar exploatören, huvudmannen eller kommande huvudman 
för anläggningarna och styrs genom avtal mellan parterna. Drift och underhållskostnader 
kommer att belasta den framtida huvudmannen. För Ölmevallavägen och Kläppavägen är det 
idag statligt huvudmannaskap som Trafikverket ansvarar för. För övriga vägar i anslutning 
till programområdet, exempelvis Stockalidsvägen, Nancys promenad och Gustav Alberts 
väg samt generellt i Åsa samhälle råder enskilt huvudmannaskap. Ett eventuellt kommunalt 
övertagande av vägnätet skulle alltså kunna innebära en kommunal kostnad för framtida 
skötsel. 
Ytterligare utbyggnader och dimensionering av det kommunala VA-nätet kommer att innebära 
kostnader för VA-kollektivet och exploatören. Markåtkomst för att hantera dagvatten med nu 
föreliggande dagvattenlösning innebär troligen kostnader för exploatören innan exploatering 
kan möjliggöras. 
Då terrängen i områdena kräver bland annat bergschaktning för vägar, anpassning av 
byggnader och pumpning av spillvatten för att bli exploaterbart så kan utbyggnadskostnaderna 
för bebyggelse och infrastruktur förväntas ligga över det normala. 

Sociala konsekvenser
Ur ett socialt perspektiv finns många fördelar med att det byggs fler bostäder inom tätorten Åsa. 
Ett ökat befolkningsunderlag kan vara positivt för centrumutvecklingen, kollektivtrafiken 
och den kommunala servicen på orten. Förtätning i anslutning till tätortens centrum kan 
också bidra till att ortens stråk och platser blir mer levande och trygga, om fler människor rör 
sig där. Med dagens förutsättningar riskerar den föreslagna utbyggnaden i programområdet 
däremot att bidra till en utglesning av ortstrukturen, snarare än att bidra till en förstärkning 
av Åsa tätort. Med en större koncentration av bostäder i område V och VII skapas risk för 
ett avskilt område där sambandet med resten av Åsa inte är självklart. Föreslagen bebyggelse 
strax öster om den nya pendeltågsstationen kan bidra till att göra Åsa mer attraktivt som 
pendlingsort, men boende i detta område kommer inte att passera Åsa centrum på väg mellan 
bostaden och pendeltågstationen.
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Utbyggnad av programområdet är alltså mer lämplig ur ett socialt perspektiv om glappet 
mellan Åsa och stationen kan fyllas ut först, för att skapa en sammanhängande ort som växer 
österut. Risken med en tidig utbyggnad av område V och VII i förhållande till övriga orten är 
att det bildas en enklav som motverkar intentionen att stärka Åsa som tätort. 

Vardagsliv och mobilitet

En utbyggnad i programområdet skulle innebära god tillgänglighet till stationen med 
gångavstånd från bostaden, framförallt inom område V. Det skulle i sin tur ge goda 
pendlingsmöjligheter och minskade förutsättningar för bilberoende. 
Avståndet från föreslagen bebyggelse till ortens centrum och lokala serviceutbud är däremot 
längre. Barnomsorg är den enda service som kommer finnas i området. Centrum med 
andra viktiga funktioner såsom grundskola, idrottsplatser, apotek och mataffär ligger inom 
cykelavstånd från programområdet, men det är ett stort glapp i bebyggelsen längs med 
Kläppavägen som sträcker sig däremellan. Det innebär att avståndet kan kännas längre än vad 
det egentligen är, samt att vägen kan upplevas tråkig och otrygg. Kommunen har en vision om 
att skapa ett attraktivt stråk mellan stationen, centrum och stranden, men en sådan framtida 
förtätning längs med Kläppavägen omfattas inte av detta programområde. Att förtäta med 
bebyggelse och målpunkter längs med stråket kan göra det upplevda avståndet kortare och 
orten blir mer sammanhängande. Det kan i sin tur innebära att fler uppmuntras att gå och 
cykla, vilket är positivt både för hälsan och för folklivet längs med stråket. 
Enligt programförslaget behöver gående och cyklister korsa bilvägen två gånger inom 
planområdet, och ytterligare två gånger på väg mot pendeltågsstationen längs den befintliga 
gång- och cykelvägen utanför planområdet. Detta kan bidra till att vägen upplevs som 
omständig. I fortsatt planering blir det därför viktigt att se över passagernas utformning. 
Vid en framtida förtätning längs med Kläppavägen vore det även positivt att se över vägens 
utformning och placering av den befintliga gång- och cykelvägen. 
Den föreslagna gång- och cykelvägen längs Ölmevallavägen kan bidra till en trevlig cykeltur 
med naturupplevelser genom området, men kan också upplevas som ödslig och otrygg av 
vissa. Därför är det positivt att programmet skapar förutsättningar att välja alternativa gång- 
och cykelvägar genom befintlig bebyggelse. Vid Nancys promenad och Gustav Alberts väg är 
vägarna dock branta. På ett par ställen i området möjliggörs genare alternativ för gångvägar, 
men dessa ska ses som ett komplement till övriga gång- och cykelvägar eftersom lutning eller 
trappor gör att dessa gångvägar inte får en tillräckligt hög standard ur tillgänglighetssynpunkt.
En förtätning som inte följer föreslagen etapputbyggnad riskerar att bidra till att otrygga vägar 
tillfälligt skapas ner mot centrum och stationen i delområden som avses bebyggas längre fram. 

Mångfald och mötesplatser

I område V föreslås en tätare struktur, vilket bidrar till att komplettera bostadsutbudet i 
området med exempelvis kedjehus, radhus och eventuellt lägenheter. Ett varierat bostadsutbud 
gör att området vänder sig till fler målgrupper med skiftande önskemål eller förutsättningar. 
I den fortsatta planeringen bör det undersökas hur dagvattendammarna kan utformas som 
boendekvaliteter, exempelvis genom att utgöra trevliga platsbildningar där boende kan mötas. 

Barnperspektivet

Utifrån ett barnperspektiv finns det både fördelar och nackdelar med en bostadsetablering i 
området. Fördelen är att det ger möjlighet för barn att växa upp i en lantlig miljö med närhet 
både till natur och till grannar. Då det planeras en förskola i området kommer det vara nära 
till barnomsorg för barn i och omkring programområdet. Den kuperade terrängen i området 
lockar sannolikt till lek, till exempel pulkaåkning vintertid. I den fortsatta planeringen blir 
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det därför viktigt att lämpliga ytor utvecklas i trafiksäkra lägen i den bostadsnära naturen. 
Eftersom det föreslagna området ligger något avskilt från vardagsfunktioner såsom grundskola, 
fritidsgård och idrottsanläggningar, begränsas möjligheterna för barn och ungdomar att ta sig 
till skola och aktiviteter på egen hand. Med en sammanhängande och säker cykelväg mellan 
centrum och Kläppa bedöms förutsättningarna kunna förbättras något, särskilt för äldre barn. 
Utbyggnadsordningen är viktig även ur ett barnperspektiv. Eftersom större transporter, 
sprängning och andra byggarbeten kan orsaka farliga skolvägar för barn, vore det lämpligt att 
börja från knutpunkten vid Åsa station och sedan exploatera utåt. På så vis undviks onödiga 
barriärer och risker för de tidiga etapperna.

Övervägande
Åsa är en expansiv ort i Kungsbacka och kan erbjuda en attraktiv boendemiljö med möjlighet 
till hållbara pendlingstransporter till arbetsplatser i en växande arbetsmarknadsregion i 
Göteborg och Halland. I processen att bygga ut Åsa samhälle så bör fokus läggas på att 
binda samman det äldre Åsa samhälle med den nya stationen. På så vis skapas en attraktiv 
länk för alla Åsabor samtidigt som samhällets funktioner sammanbinds bättre. Detta är i 
linje med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen. Planering för områdena mellan 
Åsa station och Åsa samhälle pågår, och planprogrammets områden blir då på sikt naturligt 
påföljande delar som också hjälper till att sammanbinda befintlig bebyggelse i anslutning till 
programområdet med stationen.
Utbyggnad av programområdet kräver investeringar i allmän platsmark. Samtidigt är 
utbyggnadsordningen av stor vikt för samhällets sociala utveckling. Planprogrammet föreslår 
att delområden som i FÖP13 utpekats närmare stationen också studeras iförhållande till detta 
så att den totala utbyggnaden kan ske på ett lämpligt och säkert vis efter de prioriteringar som 
bedöms lämpliga.
En byggnation enligt programmet ställer höga krav på terränganpassningar och 
terrängförhållandena gör att tillfartsvägar och teknisk service kan bli jämförelsevis kostsamma 
att bygga ut. I Åsa finns ett högt tryck på fler bostäder och intresset att bygga är stort. Så totalt 
sett anses bedöms en exploatering i området rimlig. Området är också att se som en naturlig 
utveckling och del tillsammans med andra utbyggnadsplaner i närområdet.
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Sammanfattande problemställningar 
för detaljplanering
• Geotekniskutredning med bergteknik och hydrogeologi behöver 

genomföras.
• Trafikutredning för nya utfartslägen mor Ölmevallavägen. 
• Utredning av behov av och möjligheter till breddning av 

Ölmevallavägen.
• Korsningsutredning för prioritet och passager vid korsningen 

Ölmevallavägen/Kläppavägen.
• Groddjursinventering i befintliga dammar och vattendrag.
• Kompletterande studier kring dagvatten och VA behövs för att 

säkerställa markåtkomst och lämplig utformning i en större helhet.
• Placering av telemasten behöver beslutas.
• Bebyggelseutformning utifrån topografiska förutsättningar
• Bevarande eller skydd av kulturhistoriskt värdefull byggnad.
• Förprojektering av gator och eventuellt kvartersmark med avseende på 

kuperad terräng.
• Fastighetsreglering, inlösen av mark vid byggande av gång- och cykelväg 

längs Ölmevallavägen och eventuell breddning av Ölmevallavägen.
• Utformning av ytor vid dagvattendammar så att de kan utgöra tillskott 

till områdena som  närrekreation.
• Eventuellt arkeologisk utredning för att utesluta förekomst av 

fornlämningar.
• Utformningsförslag av förskolans placering, byggnader, gård och 

angöring.

Medverkande i programarbetet
Tjänstemän från berörda kommunala förvaltningar har deltagit i programarbetet. 
Planprogrammet är framtaget av Norconsult AB, genom planeringsarkitekt Carolin 
Folkeson och planeringsarkitekt Adam Peterson. Från Norconsult AB har också Sonja 
Pettersson, Sara Rydbeck, Per Widén, Fredrik Svensson, Emma Olsson samt Ola Sjöstedt 
deltagit med specialistkompetens.
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Programkarta
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§ 151 Dnr 2020-00386 
Erinran beträffande innehåll i samrådshandling gällande detaljplan för 
Sydöstra centrum, etapp 1 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot byggnadsnämndens beslut från 2022-03-27, 
§ 90 och överlämnar sitt ställningstagande till byggnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Planprogram för sydöstra centrum i Kungsbacka stad upprättad i juni 2019, 
reviderad i december 2019 godkände kommunstyrelsen den 21 januari 2020. 
Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för utbyggnad av samlad 
stadsbebyggelse i området Inlag. Planprogrammet kommer att genomföras i olika 
etapper. Två alternativa sträckningar för Lantmannagatan är angivna i 
planprogrammet. Den av byggnadsnämnden godkända samrådshandlingen med viss 
trafiklösning är inte någon av dessa sträckningar.  

Kommunstyrelsen har även den 23 juni 2021 godkänt projektbeställning för etapp 1 
av planprogrammet samt överlämnat till byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan 
för området. I projektbeställningen beskrivs att Lantmannagatans sträckning ska 
utredas vidare under planarbetet. 

Den samrådshandling som byggnadsnämnden godkände på sitt sammanträde den 17 
mars upprättades ursprungligen av Samhällsbyggnadskontoret i januari 2022. Den är 
framtagen utifrån grundstrukturen från planprogrammet med bebyggelse i 
kvartersstruktur i 4–8 våningar innehållande bostäder, verksamheter och kontor, 
parkeringshus i utkanterna av området, två parker, ett tvärstråk och möjlighet att 
bredda Varbergsvägen. De i planprogrammet angivna sträckningarna för 
Lantmannagatan analyserades vid framtagandet den ursprungliga 
samrådshandlingen. Valet av sträckning i samrådshandlingen i januari 2022, 
alternativ 1a, grundar sig på denna analys.  

Efter återremiss från Byggnadsnämndens arbetsutskott den 13 januari, 
kompletterades samrådshandlingen med en analys av ytterligare alternativa 
sträckningar av Lantmannagatans södra del. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-30 
Presentation projektbeställning 
Utlåtande om val av korsningstyp Hantverksgatan-Lantmannagatan, AFRY, 2022-
03-29 
Byggnadsnämnden 2022-03-17, §90 
PM Värdebedömning av kv.9.1 i projekt sydöstra centrum, Fastighetskoll Väst AB, 
2022-03-03 
Analys av alternativa sträckningar av Lantmannagatan, 2022-03-03 
Plankarta Sydöstra centrum, etapp 1, 2022-01-03 
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Planbeskrivning Sydöstra centrum, etapp 1, 2022-01-03 
Trafikutredning Sydöstra centrum Kungsbacka, 2021-11-29 
Kommunstyrelsen, 2020-06-23, § 144 
Projektbeställning för detaljplan, etapp 1 sydöstra centrum, 2020-05-13 med 
revidering 2020-06-23  
Planprogram Sydöstra centrum, december 2019  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen meddelar byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har någon 
erinran mot byggnadsnämndens beslut från 2022-03-27 § 90. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets förslag respektive ordförandens (M) yrkande. 
Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens 
yrkande. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Erinran beträffande innehåll i samrådshandling gällande detaljplan för Sydöstra 
centrum, etapp 1 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen förordar att byggnadsnämnden genomför samråd för detaljplan sydöstra centrum, 
etapp 1 enligt samrådshandling daterad 2022-01-03.  

Sammanfattning av ärendet 
Planprogram för sydöstra centrum i Kungsbacka stad upprättad i juni 2019, reviderad i december 
2019 godkände kommunstyrelsen den 21 januari 2020. Planprogrammet syftar till att utreda 
förutsättningarna för utbyggnad av samlad stadsbebyggelse i området Inlag. Planprogrammet kommer 
att genomföras i olika etapper. Två alternativa sträckningar för Lantmannagatan är angivna i 
planprogrammet. Den av byggnadsnämnden godkända samrådshandlingen med viss trafiklösning är 
inte någon av dessa sträckningar.  

Kommunstyrelsen har även den 23 juni 2021 godkänt projektbeställning för etapp 1 av 
planprogrammet samt överlämnat till byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för området. I 
projektbeställningen beskrivs att Lantmannagatans sträckning ska utredas vidare under planarbetet. 

Den samrådshandling som byggnadsnämnden godkände på sitt sammanträde den 17 mars upprättades 
ursprungligen av Samhällsbyggnadskontoret i januari 2022. Den är framtagen utifrån grundstrukturen 
från planprogrammet med bebyggelse i kvartersstruktur i 4–8 våningar innehållande bostäder, 
verksamheter och kontor, parkeringshus i utkanterna av området, två parker, ett tvärstråk och möjlighet 
att bredda Varbergsvägen. De i planprogrammet angivna sträckningarna för Lantmannagatan 
analyserades vid framtagandet den ursprungliga samrådshandlingen. Valet av sträckning i 
samrådshandlingen i januari 2022, alternativ 1a, grundar sig på denna analys.  

Efter återremiss från Byggnadsnämndens arbetsutskott den 13 januari, kompletterades 
samrådshandlingen med en analys av ytterligare alternativa sträckningar av Lantmannagatans södra 
del. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-30 

Presentation projektbeställning 

Utlåtande om val av korsningstyp Hantverksgatan-Lantmannagatan, AFRY, 2022-03-29  
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Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2022-03-17 §90.  

PM Värdebedömning av kv.9.1 i projekt sydöstra centrum, Fastighetskoll Väst AB, 2022-03-03  

Analys av alternativa sträckningar av Lantmannagatan, 2022-03-03  

Plankarta Sydöstra centrum, etapp 1, 2022-01-03  

Planbeskrivning Sydöstra centrum, etapp 1, 2022-01-03  

Trafikutredning Sydöstra centrum Kungsbacka, 2021-11-29  

Kommunstyrelsen, 2020-06-23, § 144  

Projektbeställning för detaljplan, etapp 1 sydöstra centrum, 2020-05-13 med revidering 2020-06-23  

Planprogram Sydöstra centrum, december 2019  

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen godkände den 21 januari 2020 Planprogram för sydöstra centrum i Kungsbacka 
stad upprättad i juni 2019, reviderad i december 2019. Två alternativa sträckningar är angivna i 
planprogrammet. 
 
Kommunstyrelsen godkände projektbeställningen för detaljplan för Sydöstra centrum, etapp 1 den 23 
juni 2020 och överlämnade till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan. I 
projektbeställningen beskrivs att Lantmannagatans sträckning ska utredas vidare under planarbetet.  
Samhällsbyggnadskontoret har i utredningen för upprättande av samrådshandling gått igenom de två 
alternativa sträckningar för Lantmannagatan som finns angivna i Planprogram för sydöstra centrum i 
Kungsbacka stad upprättad i juni 2019, reviderad i december 2019. Samhällsbyggnadskontoret 
föreslog i samrådshandlingen i januari 2022 att sträckningen av Lantmannagatan skulle ske enligt 
alternativ 1a.  
 
Efter återremiss från Byggnadsnämndens arbetsutskott kompletterades samrådshandlingen med en 
analys av ytterligare alternativa sträckningar av Lantmannagatans södra del. Denna analys visar att 
föreslagen sträckning är den mest fördelaktiga ur flera aspekter såsom kommunal 
exploateringsekonomi, måluppfyllnad av att skapa en stadsdel enligt planprogrammets karaktär och 
struktur, trafiksäkerhet och strategisk placering av korsningspunkter samt rådighet över marken.  
Helheten i planförslaget är godkänd av byggnadsnämnden men innan samråd ska enligt 
byggnadsnämndens beslut 2022-03-17 §90 Lantmannagatans anslutning till Hantverksgatan förändras 
enligt alternativ 3B i framtagen analys. Byggnadsnämndens beslöt dessutom att överlämna beslutet till 
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kommunstyrelsen för eventuell erinran med anledning av att beslutet innebär annan sträckning än som 
förutsattes i planprogrammet. 
 
Samhällsbyggnadskontoret har analyserat konsekvenserna av trafiklösning 3b i samråd med 
förvaltningen för Teknik och med konsultstöd. Samhällsbyggnadskontorets uppfattning är att 
konsekvenserna av trafiklösning 3b innebär att denna inte kan förordas och föreslår därför att 
kommunstyrelsen i sitt svar till byggnadsnämnden förordar trafiklösning 1a. 

Sammanfattning av konsekvenser av trafiklösning 3b jämfört med trafiklösning 1 a  

Kommunal ekonomi  
Trafiklösning 3b innebär att en byggrätt för bostäder inom kommunal mark som möjliggörs av 
trafiklösning 1 a, inte kommer att kunna genomföras. Enligt värdebedömning från auktoriserad 
värderare beräknas denna byggrätt innebära en intäkt för kommunen med cirka 50 miljoner kronor.  

Utredningar som tagits fram visar inte på behov av förändrade korsningsutformningar, se rubriken 
Kapacitets- eller trafiksäkerhetsproblem nedan. Kostnader för ändring enligt trafiklösning 3b kan 
därför inte läggas på exploatörerna inom området, utan det blir i stället i sin helhet en kostnad för 
kommunen. Kostnad för cirkulationsplats med anslutningar beräknas till cirka 12 miljoner kronor. 
Kostnad för rivning av byggnad är inte medräknad i detta belopp. 

Utveckling av Västkustbanan  
Trafikverket har som inriktning i arbetet med nationell plan angett åtgärder för utveckling av 
Västkustbanan som inte är förenliga med trafiklösning 3b. En utökning av Västkustbanan till fyra spår 
innebär att järnvägsbron som går över Skolgatan behöver breddas vilket innebär att backen på 
Skolgatan öster om bron förskjuts österut alternativt att lutningen blir brantare. Standarden för en 
cirkulationsplats i läget för trafiklösning 3b kommer därmed försämras jämfört med dagens läge.  

Kapacitets- eller trafiksäkerhetsproblem  
Det finns idag inte något behov av åtgärder för att ändra korsningarna på det sätt som trafiklösning 3b 
innebär. För 2040 är trafikmängderna studerade enligt nu befintliga, tillkommande områden samt med 
en ökning uppräknad med 1 procent per år. Olycksstatistik visar att allvarliga olyckor inte har skett i 
dessa korsningar. Varken i nuläget eller för prognosåret 2040 finns kapacitets- eller 
trafiksäkerhetsproblem med befintlig utformning enligt 1a. Se även ovan under rubriken Kommunal 
ekonomi.  

Utformning och framkomlighet  
Samhällsbyggnadskontoret och förvaltningen för Teknik förespråkar att trafiken ska kunna styras i 
större utsträckning när staden växer. Den önskvärda trafikmiljön uppnås med en minimerad smittrafik 
genom att styra flödena till huvudvägnätet, i detta fall Varbergsvägen. Utformningen av korsningen 
enligt trafiklösning 3b genom en cirkulationsplats innebär att styrning av trafiken inte blir 
möjlig. Risken ökar för köbildning längs både Skolgatan och Hantverksgatans öst-västliga del vilket 
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kan orsaka kö och stopp på Varbergsvägen. På sikt när staden även utvecklas söder om 
Skolgatan/Hantverksgatan förespråkas därför en signalreglerad fyrvägskorsning.  

Utformning av Lantmannagatan enligt trafiklösning 3b genom en S-kurva innebär att endast 
personbilar och normallastbilar kan mötas, på grund av linjeföringen i kurvorna.   

Tillfart till parkeringshuset som är planerat väster om S-kurvan kräver en trafikal yta som inte är 
studerad. Samhällsbyggnadskontoret och förvaltningen för Teknik förespråkar inte sådana lösningar i 
detta centrala läge, eftersom det skapar stora obebyggda ytor som enbart är till för trafiklösningar. En 
sådan lösning möjliggör inte målbilden att skapa en levande och tät stadsdel med inbjudande gaturum.  

Tillkommande grönyta 
Trafiklösning 3b innebär att en mindre grönyta tillkommer mellan S-kurvan och bostadskvarteren öster 
om den. Grönytan kommer att bli begränsad av gång- och cykelbanor samt av ledningsdragningar och 
kan inte nyttjas för exempelvis trädplantering eller annan vegetation med djupgående rötter. Sikten 
måste säkerställas så det kan endast placeras begränsat med växter på denna yta. Grönytans storlek och 
bullerutsatta placering vid Hantverksgatan medför att det inte kommer att tillföras några större 
rekreativa värden till platsen.  

 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



Ett planprogram togs fram för sydöstra 
centrum under 2018 och 2019 och 
godkändes av kommunstyrelsen 21 januari 
2020.
Planprogrammet beskriver kommunens 
vision över området som ska utvecklas till en 
ny central stadsdel med blandad 
stadsbebyggelse i 5-7 våningar.
Målsättningen för hela programområdet är att 
en tredjedel ska innefattas av kommersiella 
lokaler såsom kontor, verksamheter och 
butiker. Antalet nya bostäder inom hela 
programområdet beräknas bli mellan 1000 
och 1300.

Projektets nytta och syfte är att ta fram en 
detaljplan för att möjliggöra utveckling och 
omvandling av det idag befintliga 
verksamhetsområdet. 
Den centralt belägna delen av Kungsbacka 
ska utvecklas och kopplas samman tydligare 
med Innerstaden, Aranäs stadsdel och 
stationen för att bli en naturlig del av 
Kungsbacka centrum. 
Projektet kommer möjliggöra för bostäder, 
lokaler för kommersiell verksamhet, kontor, 
parkeringshus, offentliga platser samt 
breddning av Varbergsvägen.

Kommunstyrelsen godkänner 
projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för Sydöstra centrum etapp 1, 
daterad 2020-05-11.

Kommunstyrelsen överlämnar till 
byggnadsnämnden att ta fram förslag till 
detaljplan för Sydöstra centrum etapp 1.

Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för upprättande av detaljplan för Sydöstra centrum etapp 1, daterad 2020-05-13. 
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan för Sydöstra centrum etapp 1.
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Utlåtande om val av korsningstyp Hantverksgatan-

Lantmannagatan 

1 Bakgrund 
Kungsbacka kommun har bett AFRY utlåta sig om konsekvenserna av att byta 

korsningstyp i korsningen Hantverksgatan-Lantmannagatan från den lösning med 

förskjuten trevägskorsning som finns i det framtagna planförslaget till en 

cirkulationsplats i ett läge längre västerut. 

2 Utlåtande 
Utifrån en analys av de två förslagen till korsningsutformning så är AFRYs 

rekommendation att behålla det liggande förslaget med förskjuten trevägskorsning. 

Alternativet med cirkulationsplats i ett mer västligt läge innebär ett flertal tydliga 

nackdelar med hänsyn till framkomlighet och linjeföring. Det har en stor negativ 

påverkan på exploateringsekonomi och möjlighet till rationellt nyttjande av tillgänglig 

mark men ger inga uppenbara fördelar jämfört med det liggande förslaget. 
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3 Beskrivning av för- och nackdelar 

 

Figur 1 Liggande trafikförslag med förskjuten trevägskorsning. 

Det liggande förslaget innebär en förskjuten trevägskorsning som klarar stora fordon 

(Lps och Lmod) i nord-östliga och syd-östliga relationer (se Figur 3 och 4 nedan) samt 

normallastbilar i nord-västliga och syd-västliga relationer. Förslaget innebär att 

mötande fordon aldrig behöver inkräkta på motriktade körfält, bortsett från 

vänstersvängfältet på Hantverksgatan, vilket är positivt för polisens 

utryckningsmöjligheter. Förslaget innebär att det är möjligt att ansluta en in/utfart till 

planerat parkeringsgarage mot Lantmannagatan (det dock påverka den längsgående 

angöringsfickan närmast korsningen). 
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Figur 2 Körspår för lastbil med påhägnsvagn 16 m (Lps) i liggande förslag. 
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Figur 3 Körspår för modulfordon 25,25 m (Lmod) i liggande förslag. 
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Figur 4 Skiss på cirkulationsplats i västligt läge. 

Skissen i Figur 4 visar att en cirkulationsplats i ett västligt läge innebär en extrem 

linjeföring på Lantmannagatan samt att stora körbara ytor krävs för att större fordon 

ska kunna svänga in och ut från Lantmannagatan. Eftersom gatan är utryckningsväg 

för polisen behöver den också utformas så att inte utryckande fordon hindras av 

mötande fordon. Skissen är utformad så att två normallastbilar kan mötas utan att 

hindra varandra i delen med kurvorna. Linjeföringen innebär också att de byggbara 

ytorna kring korsningspunkten blir mindre och det kommer inte vara lämpligt att 

ansluta en in/utfart till ett parkeringshus mot Lantmannagatan. 
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Figur 5 Körspår för lastbil 12 m (Lbn) i skiss med cirkulationsplats i västligt läge. 
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Figur 6 Körspår för lastbil med påhägnsvagn 16 m (Lps) i skiss med cirkulationsplats i västligt 
läge. 
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Figur 7 Körspår för modulfordon 25,25 m (Lmod) i skiss med cirkulationsplats i västligt läge. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 90 

Samråd av detaljplan för blandad 
stadsbebyggelse inom sydöstra centrum, etapp 
1 i Kungsbacka 

Dnr BN 2021-00012 

Beslut  
Byggnadsnämnden godkänner samrådshandlingen enligt trafiklösning 3b. 

Byggnadsnämnden beslutar att enligt byggnadsnämndens reglemente överlämna ovan beslut till 
kommunstyrelsen för eventuell erinran.  

Med beaktande av den undersökning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden 
samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon 
miljöpåverkan som kan anses vara betydande.  

Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd för detaljplan för 
blandad stadsbebyggelse inom sydöstra centrum, etapp 1 i Kungsbacka. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 2 juli 2020 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 
upprätta detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom sydöstra centrum etapp 1. Planprogram har 
godkänts den 21 januari 2020. Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnade återremiss den 13 januari 
2022, för vidare utredning av Lantmannagatans sträckning och korsningsutformningen vid 
Hantverksgatan. 

Planområdet ligger centralt i Kungsbacka ca 400 meter söder om resecentrum, öster om 
Västkustbanan, söder om Söderå och väster om Varbergsvägen. Planförslaget innebär att skapa 
förutsättningar för utveckling och omvandling av det befintliga verksamhetsområdet genom att 
möjliggöra för blandad stadsbebyggelse genom bostäder, lokaler för verksamheter, kontor, 
parkeringshus, offentliga platser samt breddning av Varbergsvägen. Bebyggelsen föreslås variera 
mellan 4-7 våningar där vindsvåning utöver den 7:de våningen tillåts på enstaka platser. Förslaget 
innefattar ca 950 lägenheter. 

Gällande detaljplaner anger främst garageändamål och industriområde, mindre ytor är planlagda för 
gatumark, parkering och park. Genomförandetiderna har löpt ut för samtliga gällande detaljplaner 
inom området. 

Kontoret har för aktuell detaljplan gjort en undersökning av miljöpåverkan enligt Plan- och 
bygglagen 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid undersökningen konstaterades att ett 
genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med 
särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 
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Beslutsunderlag 
Kompletterande PM - Värdebedömning av kv 9.1, 2022-03-03 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-03-02, § 97 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-03 

Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 3 januari 2022. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-05-13  

Analys av Lantmannagatan, 2022-02-25 

Bilagor 
Gestaltningsprogram KM-SAM211129 

Gestaltningsprogram APM-SAM211207 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar på trafiklösning 3b, samt att enligt byggnadsnämndens reglemente 
överlämna ovan beslut till kommunstyrelsen för eventuell erinran.  

Peter Stenberg (M), Thure Sandén (M) och Eirik Langjord (L) yrkar bifall till Heinrich Kaufmanns 
(C) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets förslag och Heinrich Kaufmann (C) med fleras yrkande.  

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt Heinrich 
Kaufmann (C) med fleras yrkande. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret  Planavdelningen 

Byggnadsnämnden 
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Fastighetskoll Väst AB  Tfn 0709-985 589   Org nr 556 960-0926    
Hålgårdsvägen 6  E-post lars@fastkoll.se  F-skatt 
434 96 Kungsbacka 

 

PM. Värdebedömning av kv 9.1 i projekt 
sydöstra centrum, Kungsbacka 
kommun.  
 
Värderingsobjekt:  
Del av Kungsbacka 4:27 som ägs av Kungsbacka kommun. 
 
Uppdragsgivare: 
Lisa Carlsson, Kungsbacka kommun. 
 
Syfte:  
I samband med intern diskussion kring dragning av gator belysa 
värdet av områden som kan bli berörda. 
 
Värdetidpunkt:  
Mars 2022. 
 
Förutsättningar: 
Detta värderings PM förutsätter att erhållna volymer kring byggrätter 
och dess fördelning är korrekta, samt att området ka exploateras 
med bostäder i kommande detaljplan. Enligt skisserna uppskattas 
att byggrätten inom kv 9.1 uppgår till ca 6000 kvm BTA, samt att 
fördelningen mellan bostadsrätt och hyresrätt uppgår till ca 70 % 
bostadsrätt och 30 % hyresrätt. Värdet av området har bedömts mot 
bakgrund av ovanstående volymer samt nedanstående information 
och med beaktande av gällande värderingsregler.  
 
Ansvarsfrågor:  
Fastighetskoll Väst AB tar inte ansvar för oriktiga värdebedömningar, 
orsakade av att uppdragsgivaren lämnat oriktiga eller ofullständiga 
sakuppgifter. Vid en överlåtelse fritar PM.et inte en köpare i något 
avseende dennes undersökningsplikt eller säljaren från dennes 
upplysningsplikt enligt Jordabalken 4 kap 19 §.  
 
Fastighetsspecifika uppgifter:   
Registerbeteckningar:  Kungsbacka 4:27 
Upplåtelseform:  Äganderätt 
Område:  Centrala Kungsbacka 
 
Beskrivning: 
Mark för bebyggelseändamål 
Värderingsobjektet består av ett område kv 9.1, se skiss nedan, som 
bedöms kunna bebyggas med bostäder i form av flerbostadshus. 
Byggrätten kan enligt uppgift från uppdragsgivaren uppgå till 6437 
kvm BTA. Värderingsobjektet är centralt beläget och kommer ligga 
inom en ny stadsdel med närhet till sport- och kultur, 
kommunikationer och får ett mycket gynnsamt läge för sitt ändamål.  

  





Analys av alternativa sträckningar av 
Lantmannagatan 2022-03-03



Återremiss

BNAU beslutade att återremittera ärendet till SBK för att:

• utreda och återkomma med förslag på fyrvägskorsning eller
cirkulationsplats där Lantmannagatans södra del ansluter till 
Skolgatan/Hantverksgatan, samt redovisa illustration med omfattning
och utformning av möjlig tillkommande byggrätt i kvarteret i hörnet
Lantmannagatan/Hantverksgatan.



Bakgrund och målbild SÖC

Gatuhierarkin i trafikledsplanen

1. Leder inom staden

2. Genomfartsgator

3. Lokalgator



Bakgrund och målbild SÖC

• Flöden fram till 2040



Bakgrund och målbild SÖC

Varbergsvägens karaktär och funktion

• Huvudgata för genomfart

• Kopplingen till andra delar av 
staden

• Huvudgata för kollektivtrafik

• Korttidsparkering för angöring

• Cykelstråk



Bakgrund och målbild SÖC

Lantmannagatans karaktär och funktion

• Gata med låg hastighet för hög
trygghetskänsla.

• Det sociala livet får högre
anspråk på tillgängligheten.

• Utformning som inte inbjuder till 
genomfart/smitväg.

• Tillgängliggöra p-husen
och lokalgatorna i området.



Studerade alternativ

• 1 a & b

• 2 a & b

• 3 a & b

• 4 a & b

a = signalreglerad fyrvägskorsning

b = cirkulation



Alternativ 1 +
• Kostnader för upprustning

bekostas av exploatör

• Kommunens byggrätt kan
nyttjas i sin helhet.

• Vi har rådighet över marken
inom planområdet.

• Förslaget skapar inget
hinder för något av 
korsningsalternativen inom
planområdet.

• Korsningsläget

Total intäkt: 50 mnkr

(Korsning byggs om i senare skede
ca 10 mnkr)

-
• Genomförande av fyrvägsko

rsning eller cirkulation i det
ta läget kräver omvandling
av inlag.



Alternativ 2

-

• Alternativet endast möjligt med 
frivillig överenskommelse om 
marköverlåtelse med 
Granngården

• Negativa effekter av lång rak
gata

• Korsningsläget

• Lilla Hantverksgatans läge

• Kommunens byggrätt minskar

Total intäkt: 11 mnkr
( - ev. avkastningsbortfall)

+
• Befintlig vägmark kan säljas



Alternativ 3

Total intäkt: 1 mnkr (fyrväg)
0 mnkr (cirkulation)

-
• Korsningsläge
• Kommunens byggrätt minskar

avsevärt
• Linjeföring inte optimal norr

ut
• Lilla Hantverksgatans läge
• Tillfart till p-hus

+
• Ledningar kan ligga kvar
• Ökad grönyta



Alternativ 4

-

• Alternativet endast möjligt med
frivillig överenskommelse om 
marköverlåtelse med 4:24

• Kommunens byggrätt minskar

Total intäkt: 13 mnkr - inlösen

+

• Ledningar kan ligga kvar

• Ökad grönyta (mycket liten)

-/+
• Korsningsläge



Korsningsläge

• Väst

• Mitt

• Öst

V
M Ö



Ekonomi
1 a & b 2a 2b 3a 3b 4 a 4 b

Gatukostnad 0 
(10 mnkr)

18 mnkr 18 mnkr 17 mnkr 17 mnkr 17 mnkr 17 mnkr

VA-ledningar 0 2 mnkr 2 mnkr 0 0 0 0

Fjärrvärmele
dning

0 3 mnkr 3 mnkr 0 0 0 0

Byggrätt
inom 4:27

50 mnkr 25 mnkr 25 mnkr 18 mnkr 18 mnkr 30 mnkr 30 mnkr

Försäljning
av mark

0 15 mnkr 15 mnkr 0 0 0 0

Köp av mark 0 5 mnkr 6 mnkr 0 1 mnkr ? Inlösen
av hel
fastighet

? Inlösen av
hel fastighet

Avkastnings
bortfall för 
Granngården

- -? -? - - - -

Totala
intäkter

50 mnkr
(40mnkr)

11 mnkr -? 11 mnkr -? 1 mnkr 0 mnkr 13 mnkr
- inlösen

13 mnkr -
inlösen



Korsningstyp

Fyrvägskorsning Cirkulation
+ Signalreglering skapar möjlighet att styra flöden

+ Gent för oskyddade trafikanter

+ Stadsmässig

- Oskyddade trafikanter får invänta ljussignal

- Möjliggör för högre hastighet

+ Oskyddade trafikanter har företräde

+ Naturligt hastighetsdämpande

- Trafikflödet går ej att styra

- Sämre framkomlighet för oskyddade trafikanter

- Ej stadsmässig



Korsningsläge Måluppfyllnad Ekonomi Rådighet över marken

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4a

4b



SBK:s förslag

• SBK och Teknik föreslår alternativ 1 A. 

• Befintligt läge på Lantmannagatan med 
möjlighet till ombyggnad av korsning i
samband med omvandling av Inlag.
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Synpunkter Synpunkter

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFTUPPDRAG

Planbeskrivning för detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom sydöstra  
centrum etapp 1 i Kungsbacka.

Upprättad 2022-01-03
Diarienummer 2020-00012
Detaljplanen upprättas med utökat förfarande i enlighet med plan- och  
bygglagen 2010:900.

Handläggare

Sofia Wiman, Planarkitekt 0300-83 49 24, sofia.wiman@kungsbacka.se
Lisa Carlsson, Exploateringsingenjör 0300-83 54 32, lisa.carlsson2@kungsbacka.se

Handlingar:

• Planbeskrivning, denna handling
• Plankarta med planbestämmelser  
• Illustrationskarta
• Grundkarta (preliminär)
• Fastighetsförteckning (preliminär, publiceras ej digitalt)

Bilagor:

• Bullerutredning (Ramboll 2021-12-19)
• Dagvattenutredning (Sweco 2021-10-08)
• Geoteknisk utredning för planprogram (Norconsult 2018-10-03)
• Gestaltningsprogram för allmän plats (Kungsbacka kommun 2021-12-07)
• Gestaltningsprogram kvartersmark (Arkitektbyrån design 2021-11-29)
• Markmiljöundersökning (Geosigma 2021-04-09)
• Mobilitets- och parkeringsutredning (Koucky & Partners 2021-11-25)
• Social konsekvensanalys (Norconsult 2021-12-03)
• Stabilitetsutredning (Norconsult 2021-11-15)
• Stråkanalys (Sweco 2021-09-06)
• Trafikutredning (Afry 2021-11-29)
• Trädinventering (Kungsbacka kommun 2021-10-20)

Tidplan för detaljplanens framtagande

• Samråd 3 februari 2022 - 17 mars 2022.
• Granskning september 2022   
• Antagande februari 2023
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Sammanfattning av planförslaget
Planens syfte är att möjliggöra för bostäder, lokaler för kommersiell verksamhet, kontor, 
parkeringshus samt ett antal offentliga platser. Detaljplanen syftar även till att skapa en ny 
sträckning av Lantmannagatans norra del samt en breddning av Varbergsvägen. Detaljpla-
nens syfte är att skapa en tillgänglig stadsdel för alla trafikslag där fotgängare, cyklister och 
kollektivtrafik är prioriterade.
Detaljplanen innebär att det blir möjligt att omvandla befintligt verksamhetsområde till en 
stadsdel med blandad stadsbebyggelse i 4 till 8 våningar. Området innehåller ca 950 bostä-
der. Den befintliga parken i norr utökas något samt att området kompletteras med ytterliga-
ren en park.
Planen medför en förtätning av centrala Kungsbacka. En förtätning av staden medför flera 
positiva effekter för en hållbar stadsutveckling, så som närhet till god kollektivtrafik och 
underlag för ett rikt näringsliv. 
Planförslaget går i linje med gällande fördjupning av översiktsplan för Kungsbacka stad, 
2009. 
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att planförslaget inte bedöms ge upphov 
till betydande miljöpåverkan.
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Planprocessen

Vad är en detaljplan?
En detaljplan är juridiskt bindande och regleras i Plan- och bygglagen, PBL kap 4. De-
taljplanen reglerar markanvändningen för ett avgränsat område och kan omfatta ett större 
kvarter, några eller enstaka fastigheter. Detaljplanen reglerar till exempel om marken ska an-
vändas till bostäder, industri eller kontor. Den kan också reglera var gator ska anläggas, hur 
höga byggnaderna får vara och hur stor del av fastigheten som får bebyggas. När kommunen 
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för 
berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

Hur tas en detaljplan fram?

Processen med att ta fram en detaljplan inleds oftast med att en markägare eller någon an-
nan ansöker om planbesked hos kommunen, även kommunen kan skicka in en planbeskeds-
ansökan. Om kommunen lämnar ett positivt planbesked inleds därefter ett planarbete. En 
planprocess kan bedrivas på ett antal olika sätt som i plan- och bygglagen kallas för förfa-
randen som reglerar vilka steg som ska ingå i detaljplaneprocessen. Det vanligaste är stan-
dardförfarande; vid planer som är särskilt omfattande eller av stort intresse för allmänheten 
används ett utökat förfarande. Om en plan tvärtom är av begränsad omfattning och inte 
berör särskilt många kan ett begränsat förfarande användas.
Standardförfarande innebär att detaljplanen ska genomgå samtliga steg inom planprocessen: 
samråd, granskning, antagande och laga kraft. Ett utökat förfarande innebär att fler steg 
läggs in i planprocessen, exempelvis kungörelse och underrättelse. Vid ett begränsat förfa-
rande kortas planprocessen ned och kommunen kan hoppa över granskningen förutsatt att 
samtliga sakägare, inklusive länsstyrelsen, godkänner planförslaget vid samrådet.
På Kungsbacka kommuns hemsida finns mer information om hur en detaljplan tas fram.

Synpunkter Synpunkter

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFTUPPDRAG
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Bakgrund
Kungsbacka kommun har en planering som starkt fokuserar på att utveckla och bygga ut 
tätorterna. Framför allt är det Kungsbacka stad som ska växa och bli ett mer framträdande 
nav i kommunen.
Sydöstra centrum är i kommunens strategiska dokument utpekat som lämpligt att omvandla 
från verksamhetsområde till blandstad. I den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka 
stad, 2009, ligger området inom det som kommunen benämner centrum.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-24 § 94 att ge kommunstyrelsens förvaltning i upp-
drag att utarbeta förslag till planprogram för sydöstra centrum. Planprogrammet godkändes 
i januari 2020 och omfattar ett område som delats in i fyra deletapper varav denna detaljplan 
omfattar etapp 1. 

Uppdrag
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-07-02 §221 att uppdra åt Samhällsbygg-
nadskontoret att upprätta detaljplan för sydöstra centrum etapp 1.
Som underlag till byggnadsnämndens uppdragsbeslut finns en projektbeställning beslutad av 
kommunstyrelsen 2020-06-23 §144. Projektbeställningen innehåller projektets huvudsak-
liga inriktning.

Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra för bostäder, lokaler för kommersiell verksamhet, kontor, 
parkeringshus samt ett antal offentliga platser. Detaljplanen syftar även till att skapa en ny 
sträckning av Lantmannagatans norra del samt en breddning av Varbergsvägen. Detaljpla-
nens syfte är att skapa en tillgänglig stadsdel för alla trafikslag där fotgängare, cyklister och 
kollektivtrafik är prioriterade.

Planens huvuddrag
Detaljplanens huvuddrag är att skapa förutsättningar för utveckling och omvandling av det 
befintliga verksamhetsområdet genom att möjliggöra för blandad stadsbebyggelse genom 
bostäder, lokaler för kommersiell verksamhet, kontor, parkeringshus, offentliga platser samt 
breddning av Varbergsvägen. Bebyggelsen ska variera mellan 4 och 8 våningar där endast ett 
fåtal byggnader blir så höga som 8 våningar. Gaturummen ska gestaltas med grönska i fokus 
med både träd och växtbäddar. Området innehåller även två parker som med olika funktio-
ner, såsom plats för avkoppling, växter för biologisk mångfald och ytor för lek.

Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet är cirka 7 hektar stort och är beläget söder om Söderå och öster om Västkust-
banan, 400 meter söder om resecentrum, 200 meter från Kungsbacka innerstad. Planområ-
det omfattar bl.a fastigheterna Lantmästaren 1 och 2 samt Verkmästaren 3, 6, 7, 10 och 11. 
Fastighetsägare inom området är Kungsbacka kommun och Fastighets AB Balder. 
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Tidigare ställningstaganden

Nationella ställningstaganden

Riksintressen

Västkustbanan ligger i direkt anslutning till planområdet och den innefattas av riksintresse 
för järnväg.

Kommunala planer och program

Översiktliga planer 

Kungsbacka stad är i översiktsplanen från 2006 utpekad som utvecklingsområde i sin hel-
het. För mer detaljerade riktlinjer kring planerad utbyggnad hänvisas till den fördjupade 
översiktsplanen från 2009 för Kungsbacka stad. Kommunen arbetar med att ta fram en ny 
översiktsplan som i dagsläget är antagen och överklagad.
I den fördjupade översiktsplanen från 2009 beskrivs området så här:
Kvarteret Verkmästaren räknas till ett område som om det omvandlas blir en del av centr-
um. Polishuset är ett steg i den riktninen. Området rymmer cirka 200 bostäder samt kon-
torsföretag och äldreboende. Parkeringsplatsen norr om polishuset avses samutnyttjas.
Om det blir aktuellt för företagen söder om att flytta önska kommunen fortsätta omvand-
lingen till centrum inom hela kvarteret. 

Planprogram

Ett planprogram för  sydöstra centrum godkändes av kommunstyrelsen 2020-01-21 §10. 
Planprogrammet beskriver inriktningen för omvandling av området, från verksamhets-
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område till blandstad i 5-7 våningar med uppstickare i väl valda lägen. Planprogrammet 
beskriver ett område med blandad stadsbebyggelse som innefattar cirka 1300 bostäder med 
en bostadsnära park och ett tvärstråk. programmet beskriver även en målsättning på att en 
tredjedel av området ska utgöras av handel och kontor.

Detaljplaner

Inom området finns fem gällande detaljplaner där den äldsta är från 1964 och den nyaste är 
från 2003. Detaljplanerna medger främst garageändamål och industriområde, mindre ytor 
är även planlagda för gatumark, parkering och park. Samtliga genomförandetider har löpt 
ut.

Bostadsförsörjningsprogrammet 2019-2025

I april 2019 beslutade kommunfullmäktige att ändra sin målsättning för bostadsbyggandet-
till att omfatta planering för 500 nya bostäder per år i hela kommunen under perioden 2019-
2023 varav 300 av dessa nya bostäder planeras i Kungsbacka stad.

Kommunala mål och strategier
Kommunfullmäktiges mål

Kungsbacka kommun har fem kommunövergripande mål som är antagna av kommunfull-
mäktige, 2017. Målen har sin utgångspunkt i visionen som beskriver hur vi vill att samhället 
ska se ut år 2030. 
Målen är uppdelade i fem delar.
 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i
 • I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande                         
 byggnadsmiljö för olika behov, generationer och livsstila
 • Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
 • I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation,     
 upplevelser och kreativa utbyten.
 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö
 • Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.
 • Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och    
 globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta   
 kommunerna inom miljö- och klimatfrågor.
 • Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.
 Bästa företagsklimatet i Västsverige
 • Kungsbacka är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma    
 människor.
 • I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för       
 individer och företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning.
 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet
 • Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.  
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 • I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om   
 sitt liv.
 Ett medskapande samhälle och öppen attityd
 • I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag   
 att vara medskapande i att utforma det goda livet.
 • Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och       
 korrekt bemötta i kontakt med kommunen.
 • Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare              
 arbetssätt.
 • Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och med  
 skapade medarbetare och ledare

Klimatstrategi

I december 2016 skrev Kungsbacka kommun på Borgmästaravtalet (Convenant of Mayors) 
och förbinder sig därmed att aktivt arbeta med att begränsa klimatpåverkan. Det innebär att 
arbeta enligt nationella och internationella miljö och klimatmål och sätta egna lokala mål 
inom området. 
Kungsbacka kommuns klimatstrategi består av politiskt antagna mål för att minska utsläp-
pen och anpassa samhället till ett förändrat klimat. Målen och klimatstrategin är antagna av 
kommunfullmäktige den 13 december 2018. 
Avseende transporter finns delmålet: 
Utsläppen från transporter i Kungsbacka kommun ska minska med minst 70 % per person 
till år 2030, jämfört med inventeringen år 2016. 

Gång- och cykelstrategi

Kungsbackas gång- och cykelstrategi antogs av nämnden för Teknik den 17 maj 2017. Syftet 
med strategin är att beskriva fotgängare och cyklisters behov i transportsystemet och peka 
på åtgärder som krävs för att nå kommunens vision och mål. Det naturliga förstahandsvalet 
ska vara att ta sig fram till fots eller med cykel för resor inom tätorten.

Parkeringsstrategi

Parkeringsstrategi för Kungsbacka Stad antogs av kommunstyrelsen 2017-06-26. Parkering 
ska planeras på ett sätt att den möjliggör kombinationer av olika transportmedel. Parke-
ringsstrategin strävar efter att det ska vara en god tillgänglighet för alla trafikslag; bilister, 
cyklister, fotgängare och resenärer i kollektivtrafiken.
Parkeringsanläggningar ska kunna ha ett flexibelt användningssätt och planeras så att det 
finns ett samnyttjande av parkeringsplatser, där parkering för boende och kontor med fördel 
kan samnyttjas.
Cykel- och bilparkering ska vara väl avgränsande, funktionella vid full beläggning samt ha 
en god gestaltning även när de inte nyttjas fullt ut. För att göra cykling attraktivt ska cykel-
parkeringar vara väderskyddade och möjlighet att låsa fast cykeln ska finnas.
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Förutsättningar

Mark och natur

Mark och vegetation

Planområdet utgörs huvudsakligen av hårdgjorda ytor för gatumark samt för verksamhe-
terna inom området där stora delar utgörs av parkering. Området innefattar även en mindre 
park i områdets norra del. Gatumarken kantas av planterade träd, gräsytor och buskar. De 
planterade träden utgör trädrader både längs Varbergsvägen, Lantmannagatan och Hant-
verksgatan. De träd som finns inom området är Avenbok, Skogslönn, Oxel och inslag av 
Sötkörsbär, Valnöt, Prydnasapel och Björk. Flertalet av dessa trädrader faller inom biotop-
skydd för alléer. Den allé som går längs med Varbergsvägen utgör en viktig spridnings-
korridor för fåglar och insekter som sträcker sig längs hela Varbergsvägen. Dispens från 
länsstyrelsen krävs för nedtagning av dessa och kompensering av plantering av nya träd. I 
samband med detaljplanearbetet har en trädinventering (Kungsbacka kommun 2021-10-20) 
genomförts för att studera trädens art, storlek, ålder och vitalitet. Inventeringen visar vilka 
träd som är möjliga att flytta och använda på annan plats ifall nuvarande placering kommer i 
konflikt med områdets nya utformning. Inventeringen visar även på trädens storlek och ålder 
för att om möjligt ersätta träd som behöver flyttas med likvärdiga.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster definieras som ”ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors 
välbefinnande”. Det innebär allt det positiva som vi människor får från naturen och som 
bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänsterna brukar delas in i fyra grupper: 
Försörjande ekosystemtjänster är de materiella nyttor som naturen levererar och som är helt 
nödvändiga för vår möjlighet att överleva. Exempel på försörjande ekosystemtjänster är mat-
produktion, dricksvatten och produktion av material.
Reglerande ekosystemtjänster tryggar och förbättrar vår livsmiljö genom att reglera och 
minska oönskade effekter. Exempel på reglerande ekosystemtjänster är rening av luft och 
vatten samt pollinering. 
Kulturella ekosystemtjänster är sådant som direkt påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. 
Naturen har en stor förmåga att få oss att må bättre, både fysiskt och mentalt. Exempel på 
kulturella ekosystemtjänster är kulturarv, hälsa och pedagogik och kognitiv utveckling.
Stödjande ekosystemtjänster som möjliggör samhällets och ekosystemens funktion. Exempel 
på stödjande ekosystemtjänster är biologisk mångfald, fotosyntes och jordbildning.
Ett grönt inslag i samhället kan bidra med flera olika ekosystemtjänster samtidigt. Ett äp-
pelträd till exempel bidrar bland annat med luftrening, skugga och pollinering (reglerande), 
äpplen (försörjande), hälsa och inspiration (kulturella) och fotosyntes (stödjande). 
Inom planområdet finns idag stödjande, kulturella och reglerande ekosystemtjänster. Trots 
att det finns flera olika typer av ekosystemtjänster är det i relativt liten skala då området till 
största delen utgörs av hårdgjora ytor. De stödjande ekosystemtjänster som finns är bland 
annat trädraderna längs med framförallt Varbergsvägen. Kulturella ekosystemtjänster finns 
inom parkytan i norra delen av planområdet där det även finns en lekplats. Reglerande är 
träden i området som bidrar med skugga, och rening av luft och vatten med mera.

Stadsbild och rekreation

Planområdet består till stor del av hårdgjorda ytor och bedöms inte innehålla några rekrea-
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tionsvärden i de delarna. I planområdets norra del finns en parkyta med en lekplats. Parky-
tan är en del av ett parkstråk som sträcker sig längs Söderå. Parken är uppbruten av vägar 
och av järnvägen. Denna yta ligger därav i ett bullerutsatt läge och har nedsatt rekreativ 
funktion på grund av det.

Förorenad mark

I samband med detaljplanen har en miljöteknisk undersökning tagits fram (Geosigma 2021-
04-09). Undersökningen visar att området i mindre omfattning är påverkat av föroreningar. 
Ingen större spridning förefaller ske inom eller ut från det undersökta området. Osäkerhet 
råder avseende volymen förorenade massor på fastigheterna Lantmästaren 1 och Verkmästa-
ren 3 där det idag finns drivmedelsanläggningar.
Grundvattnet som provtagits i norra delen av området (provpunkt 21GS07 och 21GS09) 
skiljer sig från övrigt grundvatten. Innan den delen av det undersökta området helt avskrivs 
kan det vara aktuellt med en fördjupad utredning avseende vad som orsakar detta.
Enligt Miljöbalken kapitel 10 § 11 ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om 
området tidigare ansetts vara förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upp-
täcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. 
Massor med föroreningshalter som överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för känslig 
markanvändning (KM) ska hanteras med restriktioner. Innan eventuell efterbehandlings-
åtgärd sätts in ska kontakt med tillsynsmyndigheten upprättas enligt 28§ förordningen 
(1998:899) miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Radon

Enligt kommunens kartdatabas ligger planområdet inom lågriskområde för radon. 

Geotekniska förhållanden 

I samband med planprogramsarbetet har en geoteknisk utredning tagits fram (Norconsult 
2018-10-03). Detaljplanens intentioner bedöms ur geoteknisk säkerhetssynpunkt kunna full-
följas inom planområdet. 
Markytan inom området är tämligen plan med en nivåskillnad om cirka 3 till 4 meter med 
lågpunkter vid Söderå i norr samt underfart vid vägport under befintlig järnväg i södra delen 
av planområdet.
Jordlagren består huvudsakligen av lera till stort djup. I flera undersökningspunkter har 
sonderingarna drivits ned till 40 m djup utan att stopp påträffats. Sannolikt uppgår jord-
djupet till minst 40 m inom större delen av området. En del av området är uppfyllt av en upp 
till 2 meter mäktig markfyllnad. Under denna och överst i de naturliga jordlagren återfinns 
torrskorpelera med ca 1 till1,5 m mäktighet. Den lösa leran är relativt homogen med inslag 
av gyttja, framför allt i områdets västra delar. Lokalt i västra delen av planområdet finns 
ett skikt närmast under torrskorpan med mycket gyttjig lera som innehåller växtrester och 
enstaka skal. I öster är leran lös med sulfidkaraktär. Generellt är leran karakteristisk för 
Kungsbackaområdet.
Den fördjupade stabilitetsutredningen (Norconsult 2021-11-15) mot Söderå som tagits fram 
under detaljplanearbetet visar att stabiliteten inom och i anslutning till planområdet uppfyl-
ler de rekommendationer som anges i IEG 4:2010. Utförda stabilitetsanalyser baseras på 
rådande förutsättningar samt med tillkommande last som kan bli aktuell vid planläggning 
av området som ”Park” intill Söderå.
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Vid vägporten i söder har stabiliteten kontrollerats med utredning som uppfyller detaljerad 
utredningsnivå enligt IEG 4:2010. Utförda stabilitetsanalyser baserade på rådande förutsätt-
ningar samt med tillkommande last som kan bli aktuell vid planläggning visar att stabilite-
ten inom och i anslutning till planområdet uppfyller de rekommendationer som anges i IEG 
4:2010. Byggnader i anslutning till Skolgatan förutsätts pålgrundläggas.
I samband med all förändring av fyll och schakt mer än 0,5 meter skall dock stabilitetssitua-
tionen beaktas och detaljprojekteras. 
Grundförstärkning alternativt lastkompensation av planerade byggnader och eventuellt även 
omgivande mark kommer krävas för att undvika oönskade sättningar inom planområdet. I 
samband med projektering bör sättningsförhållandena utredas mer detaljerat för att undvika 
marksättningar och minimera påverkan på konstruktionerna.

Social hållbarhet - nulägesanalys

Mångfald

Planområdet består idag av verksamheter i en till två våningar. Fastigheterna är glest be-
byggda. Det generella intrycket av området är brokigt men trots det homogent i sitt uttryck. 
Bebyggelsen är uppförd i en likartad stil och för fotgängare är avstånden långa. 
Bland annat finns här två drivmedelsstationer, en bilhandlare, några butiker samt en piz-
zeria. I kanten av området ligger polishuset samt fler verksamheter. Området har idag inga 
bostäder. Äldre verksamhetsområden kan tack vare sitt läge och prisbild möjliggöra för en 
blandning av verksamheter att etablera sig och det finns en viss mångfald i typer av verksam-
heter. Exempelvis finns här en secondhandbutik som drivs av daglig verksamhet och söder 
om Hantverkargatan ligger en länga som kallas ”Hantverkets hus”. Här finns flera mindre 
verksamheter och byggnadens utformning och småskalighet står i kontrast till de modernare 
mer storskaliga verksamheterna i planområdet. Byggnader som denna skapar utrymme för  
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en mångfald av verksamheter att etablera sig eftersom lokalerna ofta går att hyra till ett lägre 
pris. En blandning av arkitekturstil och tidsepoker ger också en mångfald till stadsbilden.
Avsaknaden av bostäder innebär att området endast har dagbefolkning. Den södra drivme-
delsstationens butik har öppet sent vilket kan tänkas dra besökare även kvällstid, annars sker 
de mesta besöken dagtid. Verksamheterna riktar sig främst till bilburna kunder men många 
har sannolikt anledning att ha ärenden i området någon gång, till exempel till polisen eller 
någon av verksamheterna. Varbergsvägen är en av Kungsbackas större infartsvägar och där-
med passerar många området. 

Vardagsliv

Verksamheterna i planområdet riktar sig främst mot sällanköp. I norra delen ligger en piz-
zeria, och drivmedelsstationens butik har ett visst utbud av dagligvaror. I längan söder om 
Hantverksgatan finns bland annat en lunchrestaurang. I princip alla verksamheter är riktade 
mot bilburna kunder. Om man inte har tillgång till bil kan området kännas otillgängligt 
trots sitt centrala läge. Likafullt kan sällanköpsverksamheterna locka människor utan bil just 
tack vare sitt centrala läge. Ligger de längre utanför centrum blir det mer komplicerat att ta 
sig dit. 
För majoriteten av förbipasserande är området en transportsträcka. I sitt vardagsliv finns det 
många som måste passera området på väg mot centrum. 
Strax öster om planområdet och vid Lindens torg finns livsmedelsbutiker. Polishuset genere-
rar enstaka besökare. Parken i norr kan locka besökare från andra stadsdelar. Annars saknas 
gröna ytor i planområdet och det är ont om närrekreation. Inom 500 meter finns rekreation 
längs Kungsbackaån och bakom Hålabäcksskolan. 
I planområdets närhet finns ett stort utbud av målpunkter. I centrum finns butiker, restau-
ranger, kaféer och frisörer i en attraktiv stadsmiljö. I Aranäs stadsdel finns teater och Kungs-
backa sportcenter med simhall och ishall. Tack vare planområdets centrala läge är det lätt att 
nå ett stort utbud inom kort räckvidd. Det goda kollektivtrafikutbudet ökar möjligheten att 
leva ett vardagsliv utan bil.

Trygghet

Verksamhetsområden likt detta upplevs ofta otryggt kvälls- och nattetid. Bristen på bostäder 
och besökare gör området relativt öde kvällstid, trots enstaka verksamheter som har öppet. 
Området är däremot väl belyst och har långa siktlinjer. 
Byggnaderna ligger långt in på tomterna med parkering framför. De är dessutom ofta slutna 
utan fönster mot gatan. Flera byggnader står tomma, bland annat ett stort växthus till ett 
tidigare trädgårdscenter. Vägkanter är fyllda av ogräs och de inhägnade tomterna ger en 
känsla av ett glömt och ovälkomnande område. SKA-gruppen menar att området är en typ 
av ”blind spot” för de flesta i Kungsbacka. Det är en infart till centrum och inte en plats 
att besöka. Under de trygghetsvandringar som genomförts har det inte framkommit något 
särskilt om planområdet. Däremot finns det flera som upplevt områden strax utanför plan-
området som otryggt, till exempel längs Syréngatan och området runt Hemköp. 
För att komma till Kungsbacka centrum måste man passera tunnlar under järnvägen. Båda 
tunnlarna i direkt anslutning till planområdet är relativt breda med både gång- och cykelba-
na. Dock är båda omgärdade av grönytor vilket kvällstid kan upplevas otryggt. Framförallt 
kvinnor upplever generellt gaturummet som otryggt kvällstid. Här blir mörka passager med 
skrymmande växtlighet något som många undviker att passera.
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Mobilitet

Området präglas av mycket trafik och stora infrastrukturbarriärer. Varbergsvägen är kraftigt 
trafikerad och fungerar som infartsväg till Kungsbacka centrum. Vägen är en tydlig barriär 
med få övergångsställen. Väster om planområdet går järnvägen som utgör barriär mot bland 
annat Aranäs stadsdel. Hela området är bilorienterat med drivmedelstationerna och flera 
andra verksamheter som alstrar mycket trafik. 
Längs Varbergsvägen går flera busslinjer varav två stadsbussar. Hållplatsen ligger mitt emel-
lan Varbergsvägens korsningar i södra och norra planområdet, och det saknas övergångs-
ställe i nära anslutning till hållplatsen. Kungsbacka station ligger inom gångavstånd från 
planområdet, cirka 400 meter bort. Här går tåg mot bland annat Göteborg och Varberg. Det 
är dock svårt att ta sig till stationen om du inte på förhand vet hur du ska gå. Stråket mot 
stationen är svårorienterat och utan tydlig gångväg. 
Alla gator inom planområdet har gång- och cykelvägar, dock ensidiga. På två ställen finns 
undergångar under järnvägen, varav den ena enbart är för gång- och cykel och den andra för 
alla trafikslag. Varbergsvägen fortsätter in under en viadukt norr om planområdet, dock utan 
gång- eller cykelbana.
Trots många gång- och cykelvägar är det relativt svårt att ta sig fram till fots och med cykel 
på grund av den stora mängden biltrafik och tung trafik. Upplevelsen är att gaturummet inte 
är tänkt att användas av fotgängare. Trottoarkanterna är ofta höga och det är långa avstånd 
mellan övergångsställen och få av verksamheterna riktar sig till fotgängare. Det kan vara 
svårt för funktionshindrade att röra sig inom området på ett säkert och tryggt sätt.
I norr går ett parkstråk i västöstlig riktning längs Söderå. Parkstråket skärs av av barriärer 
i form av järnvägen och Varbergsvägen vilket medför att parken inte upplevs som ett sam-
manhängande stråk. 

Samvaro

Parkområdet i norra delen av planområdet skapar möjlighet för närrekreation och vatten-
kontakt. I parken finns en kommunal lekplats samt bänkar att umgås vid. Den är bullerut-
satt och trots närliggande bostäder gör barriärerna att den upplevs som avsides. Parken är en 
del av ett längre parkstråk längs Söderå. Stråket är dock uppbrutet av vägar och järnvägen. 
Utöver parken finns få platser avsedda för samvaro. Inga platser inbjuder omedelbart till att 
uppehålla sig en längre stund. De offentliga ytorna utgörs främst av hårdgjorda parkeringsy-
tor och gator. Däremot finns fint uppvuxna trädalléer längs gatorna som bidrar med grön-
ska. Området är mycket bullerutsatt vilket skapar en otrevlig ljudmiljö att vistas i. 
Flera kvarter, bland annat bilhandlaren, är inhägnat med staket och taggtråd. Det ökar upp-
levelsen av att detta område inte är tänkt att stanna till och umgås på. Verksamheterna och 
arbetsplatserna utgör dock en form av samvaro. 

Barnperspektivet

Den mest uppenbara målpunkten för barn och unga är lekplatsen som ligger mitt i den nor-
ra parken nära Söderå. Vid platsbesöket var det ingen som använde lekplatsen, vilket dock 
kan förklaras av att det var kallt och duggregnade. Hur välanvänd lekplatsen är är inte utrett 
under planarbetet. Dess placering nära infrastruktur kan ha negativ effekt på besöksfrekven-
sen. Det finns även en större lekplats på nära avstånd som inte har samma bulleutsatta läge 
och antas därför vara förstahandsvalet.
Utöver lekplatsen och parken finns det inga verksamheter eller målpunkter som riktar sig till 
barn och unga. Den omfattande trafikstörning och bullerstörningen medför sannolikt att 
platsen inte lockar ungdomar för samvaro här. På andra sidan järnvägen ligger Lindens torg 
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som är en målpunkt för många. Här finns bland annat gym och restauranger. 
I närområdet finns tre gymnasieskolor, tre förskolor och en högstadieskola. Därmed rör sig 
många barn och unga genom området, och många ungdomar åker buss från Varbergsvägen. 
Gemensamma skolvägar är en typ av samvaro.
Busshållplatsen har många brister, den ligger nära körbanan utan övergångsställe i direkt 
anslutning. Trots bristen på övergångsställe går många ungdomar rakt över vägen. Det är 
inte trafiksäkert och medför stor risk för olyckor. Busshållplatsens läge nära körbanan ökar 
dessutom känslan av otrygghet och utsatthet. Trots att många passerar på Varbergsvägen 
finns det få vuxna som vistas nära busshållplatsen och kan ingripa vid eventuella konflikter.

Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse

Planområdet är glest bebyggt med en- till tvåvånings handel- och verksamhetsbyggnader 
kantade med markparkering. Bilförsäljningsfirmor, drivmedelstationer och sällanköpshandel 
dominerar utbudet.

Fornlämningar

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. 

Kommersiell och kommunal service

I närheten av planområdet finns Blomstergatans förskola, Kokosnötens förskola samt Som-
marlusts förskola. Öster om planområdet finns Hålabäcksskolan som omfattar årskurs 4-9 
och Gullregnsskolan som omfattar årskurs F-3.
På västra sidan om järnvägen finns två gymnasieskolor i närområdet, Drottning Blankas 
gymnasieskola och Aranäsgymnasiet. 
Kommersiell service finns inom området idag i form av drivmedelsstationer varav den ena 
innehar en kiosk, det finns en sportbutik, en elbutik samt bilförsäljning inom planområdet.
Närheten till Kungsbacka centrum samt Kungsmässan gör att det finns närhet till ett blan-
dat utbud av butiker och service.

Lantmannagatan
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Trygghet och tillgänglighet

Området ligger centralt i Kungsbacka med en av stadens infartsvägar, Varbergsvägen genom 
planområdet. Varbergsvägen kantas av gång- och cykelväg på den östra sidan. Målpunkterna 
idag inom området är busshållplatsen längs Varbergsvägen samt de butiker och verksamheter 
som finns inom området. Tillgängligheten till och genom området är förhållandevis god i 
nuläget. Området innehåller flera inhägnade ytor som används främst för parkering. Dessa 
kan mot Lantmannagatan upplevas som otrygga platser då det är få människor som rör sig 
till fots eller med cykel inom området på kvällstid.

Gator och trafik
Planområdet präglas idag av barriärer i form av stora verksamhetslokaler, trafikled, gator, 
Västkustbanan och Söderå. Varbergsvägen är i nuläget i huvudsak ett transportrum med få 
möjligheter att korsa vägen. Området har idag en stor del genomfartstrafik, då det finns få 
målpunkter inom området och det utgör en av de södra portarna in till Kungsbacka centr-
um.  

Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelnätet är väl utbyggt i och kring planområdet. Befintliga gång- och cykelba-
nor visas i figur 1.

Figur 1 Mörkrön kommundelstråk, grön huvudcykelnät, lila lokalt gång- och cykelnät
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I dag finns ett gång- och cykelstråk längs med Varbergsvägen som kopplar samman Kungs-
backas centrala delar med de sydöstra delarna av staden. Cykelvägen är utpekad som ett 
kommundelstråk, som fyller en extra viktig funktion för pendelcyklister, i Kungsbackas 
gång- och cykelstrategi. Enligt strategin bör dessa stråk ha hög framkomlighet, trygghet 
och säkerhet. Stråket är också en del av den nationella cykelleden Kattegattleden. På västra 
sidan om Varbergsvägen finns en trottoar för gående. 
I parkområdet i norra delen av planområdet finns ett gång- och cykelstråk som sträcker sig 
från Kungsbacka innerstad och längs med parkstråket som löper längs med Söderå. Längs 
Lantmannagatans västra sida löper en gemensam gång- och cykelväg. Samtliga gator har 
som minst en gångbana på ena sidan. Längs Hantverksgatans norra sida finns en gemensam 
gång- och cykelbana som ingår i huvudcykelvägnätet. 

Parkering

Verksamheternas parkeringsbehov löses i dag inom de egna fastigheterna bortsett från en 
parkeringsyta norr om polishuset som ligger på kommunal mark. Parkeringen försörjer 
behovet av allmän parkering i närområdet. 

Kollektivtrafik

Planområdet ligger i nära anslutning till Kungsbacka resecentrum med bussterminal och 
tågstation där pendeltåg, fjärrtåg och samtliga busslinjer i Kungsbacka stannar.  
Hållplatsen Inlag ligger på Varbergsvägen mitt emellan trafiksignalen i norr och cirkula-
tionsplatsen i söder. Här stannar stadsbusslinje 1 och delvis 3 samt regionbusslinjer som 
kopplar samman andra delar av kommunen med Kungsbacka stad. 
Varbergsvägen är en del av kollektivtrafikstråket mellan Kungsbacka och Fjärås som Region 
Halland har klassat som ett starkt stråk. Möjligheterna att resa med kollektivtrafik bedöms 
som mycket god men kollektivtrafiken på Varbergsvägen har framkomlighetsproblem, då 
kollektivtrafiken hamnar i samma köer som övrig motortrafik på Varbergsvägen. Något som 
gör det mindre attraktivt att resa kollektivt.

Region Hallands trafikförsörjningsprogram 2021-2025
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Motorfordonstrafik

Genom planområdet går Varbergsvägen i nord-sydlig riktning och binder samman vägnätet 
mellan Kungsbacka centrum och de norra delarna av staden med de sydöstra delarna. I figur 
2 visas dagens gator med dygnsflöden och andel genomfartstrafik.

Figur 1 Motortrafikflöden och andel genomfartstrafik förbi området

Varbergsvägen utgör också en huvudled för infart till Kungsbacka stad från sydost, till 
exempel från Fjärås. Gatan trafikeras av ca 17 650 fordon per dygn, varav ca 40 % av den 
norrgående trafiken är trafik som passerar centrum utan att stanna på vägen. 
Norr om planområdet ansluter Söderåleden som är en huvudled mellan Varbergsvägen och 
Kungsbackas nordöstra delar. Vägen trafikeras av ca 6 900 fordon per dygn, varav cirka 26 
% av den västergående trafiken är genomfartstrafik 
Söder om planområdet ansluter Hantverksgatan som binder samman Varbergsvägen med 
de västra delarna av Kungsbacka. Gatan trafikeras av ca 10 650 fordon per dygn. 
Framkomligheten bedöms som god största delen av dygnet med undantag för eftermidda-
gens maxtimme i södergående riktning då restiden periodvis är längre och viss köbildning 
uppstår. Trafikanalys genomförd i samband med planprogrammet visar att närliggande 
korsningar inte påverkas i maxtimmen. 



18  Planbeskrivning Planbeskrivning  19

Teknisk försörjning

Dagvatten 

Idag avvattnas norra och östra delarna av planområdet norrut till Söderå och västra och 
södra delarna västerut till Kungsbackaån genom Aranäsområdet. Situationen för lednings-
nätet i Aranäsområdet är idag ohållbar och behöver avlastas. 
I samband med detaljplanen har en dagvattenutredning tagits fram (Sweco 2021-10-08). 
Utredningen föreslår att dagvattnet från vägar renas i biofilteranläggningar och att avled-
ningen för planområdet sker norrut till Söderå i två huvudstråk som anläggs längs Varbergs-
vägen och Lantmannagatan.
En utredning av översvämningsriskerna vid höga flöden i Söderå (DHI 2015-09-21) visar 
att det vid mycket intensiva regn och hög havsnivå kan uppstå kritiska situationer i Söderå. 
För att minska den summerade flödestoppen bör man titta på magasineringslösningar upp-
ströms Söderå då det bedöms ha större effekt än att fördröja inom planområdet. 
Analysen av höga flöden visar att beräknade maxnivåer vid 100-årsregnet vid bron vid Var-
bergsvägen är +3.01 vid havsnivå på +1.82. Stora delar av planområdet ligger under +3.01 m. 
Vidare utredning av rekommenderad lägsta golvhöjd bör göras.
Området ingår i verksamhetsområde för dagvatten. 

Vatten och avlopp 

Området ingår i verksamhetsområde för dricks- och spillvatten och all bebyggelse i området 
är anslutna till kommunalt vatten och spillvatten.
De ledningar som idag går i Lantmannagatan och Varbergsvägen bör förnyas inför exploa-
tering i området. Förläggning av nya ledningar föreslås i gatumark. Förnyelsen behöver 
detaljprojekteras och samordnas med dagvatten och andra ledningar. 
I parken i norra delen av området finns en bräddstation för spillvatten som bör förnyas vid 
exploatering av området. Möjligheterna till att bygga en överbyggnad vid förnyelse av statio-
nen bör undersökas.
I en VA-utredning för Klovsten och Sydöstra Centrum utreddes befintliga kapaciteter med 
hänsyn till föreslagen exploatering. Utredningen kom fram till att området bör anslutas till 
spillvattennätet mot Söderå vid exploatering (Tyréns 2018-09-07). Vid detaljprojektering 
bör kapaciteten kontrolleras.
Beträffande vatten kan Sydöstra Centrum anslutas mot Hantverksgatan (Tyréns 2018-09-
07).

Brandvattenförsörjning 

Inom planområdet finns fyra brandvattenposter. För att krav för konventionellt system att 
det ska vara ett maximalt avstånd om 150 meter mellan brandposterna ska uppfyllas bör 
området kompletteras med en brandpost längs Varbergsvägen. Vid detaljprojektering av de 
vattenledningar som ska förnyas bör brandposternas läge bestämmas i samråd med Rädd-
ningstjänsten. Körbarhet och tillgänglighet för Räddningstjänstens fordon har beaktats 
under planarbetet. Detta kontrolleras i bygglovskedet. 
Brandvattenförsörjning kan ske med 20 l/s (Tyréns 2018-09-07).
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Värme

Inom området finns det möjlighet att ansluta sig till fjärrvärme via Statkrafts ledningsnät. 
Befintliga ledningar finns i Lantmannagatans sträckning samt i Hantverksgatan.

El och Tele

Inom området finns ledningar under mark som ägs av E-on och Skanova. E-on:s ledningar 
finns i Lantmannagatan, Hantverksgatan samt under gång- och cykelvägen genom parken i 
norr. Skanova har ledningar i Lantmannagatan samt Varbergsvägen. Det finns även led-
ningar som går diagonalt över kvartersmarken i planområdets södra delar.

Bredband

Kungsbacka bredbandsnät finns inom området, dessa ledningar ligger på östra sidan om 
Varbergsvägen samt i Lantmannagatan.
Telenor har ledningar inom området, dessa finns i Lantmannagatans södra del, i Hantverks-
gatan samt korsar sedan Varbergsvägen.

Avfall

Närmsta återvinningsstation finns inom Aranäs stadsdel på västra sidan av järnvägen.

Hälsa och säkerhet

Buller

Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från spårtra-
fik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden gäller för bostadsbyggnader om högst 
35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA.
Riktvärdena inomhus kan klaras med fasader inklusive fönster utformade med hänsyn till 
ljudnivåkraven i Boverkets Byggregler (BBR).
I arbetet med detaljplan för ny bebyggelse inom sydöstra centrum i Kungsbacka har bul-
ler från vägtrafik och Västkustbanan beräknats (Ramboll 2021-12-19). Beräkningarna har 
gjorts för ett framtida prognosår 2040 och den antagna trafiken. Planerade byggrätter inom 
detaljplanen beräknas få ljudnivåer vid fasad som överskrider riktvärdena för trafikbuller 
enligt förordningen (2015:216). Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids 
utmed Varbergsvägen, Hantverkargatan och Lantmannagatan. Som högst beräknas 65 dBA 
vid fasad mot Varbergsvägen. De ljudskyddade gårdsmiljöerna får lägre ljudnivåer, dock kan 
ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA förekomma.
Det är främst kvarter 1 och 2 som beräknas få höga ljudnivåer på gårdsmiljön. Ekvivalenta 
ljudnivåer över 55 dBA, och över 60 dBA på bullrig sida, innebär begränsningar i utform-
ning av lägenheterna. Där 60 dBA överskrids behöver lägenheterna göras genomgående med 
minst hälften av boenderumme vända mot den ljuddämpade fasaden med högst 55 dBA. 
Om inte det går att klara ljuddämpad sida kan små lägenheter med boendeyta högst 35 
kvadratmeter anordnas.
Möjligheten bör finnas att anpassa utformningen av planerade byggrätter där en ljuddämpad 
sida kan åstadkommas.
I bullerutsatta lägen i hörn, framför allt mot Varbergsvägen, kan tillgången till en ljuddäm-
pad fasad mot innergården vara begränsad. Detta kan begränsa utformningen av planerade 



20  Planbeskrivning Planbeskrivning  21

lägenheter.
Ljudskyddade uteplatser, egna eller gemensamma, bör kunna ordnas för merparten av kvar-
teren. Dock bedöms bla kvarter 1 behöva studeras ytterligare för att säkerställa att det går 
att åstadkomma uteplatser där riktvärdena klaras. 
Möjligheten att klara riktvärdena för planerade bostäder finns, dock behöver utformningen 
av bullerutsatta kvarter och byggrätter studeras ytterligare i det fortsatta planarbetet. Att 
enbart kunna åtgärda med lokala åtgärder bedöms inte vara möjligt.

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark.
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Vibrationer

Någon vibrationsutredning har inte tagits fram i samband med framtagande av samråds-
handlingarna av aktuell plan. I den geotekniska utredning som togs fram i samband med 
planprogrammet (Norconsult 2018-10-03) visas vilket område som löper risk att påverkas 
av vibrationer från järnvägen. Då endast parkeringshus föreslås inom den zonen har ingen 
vibrationsutredning tagits fram i detta skedet. Närmaste bostadbebyggelse i aktuell plan är 
placerad ca 90 meter från spårmitt. Kommunen avser utföra en vibrationsutredning i det 
fortsatta planarbetet.

Farligt gods

Planområdet angränsar till transportled för farligt gods. Länsstyrelsen i Hallands län har 
tagit fram riktlinjer för planering av områden i närheten av farligt godsleder ( Länstyrelsen 
2011). I riklinjerna rekommenderas ett avstånd mellan västkustbanan och industri/kontor 
till 50 meter. 
Inom 60 meter från Västkustbanan ska man förhindra att vätska rinner in på området ge-
nom barriär eller dike.
Inom 60 meter från västkustbanan ska sidoområdet längs med järnvägen utformas på ett sätt 
som begränsar konsekvenserna av ett urspårat tåg.
Inom 50 meter från västkustbanan ska luftintag placeras så långt ifrån järnvägen som möj-
ligt.
Entréer/ lastintag etc. placeras på lämpligt sätt så de inte vetter mot riskkällan.

Risk för översvämning

Kungsbacka och Kungsbackaån är utpekat som ett av 25 områden i Sverige med betydande 
översvämningsrisk. Det har lett till att myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) genomför översvämningskarteringar och en uppdaterad kartering för Kungsbackaån 
publicerades i februari 2019. 
Planområdet klarar översvämningsnivåer som beräknas kunna inträffa med återkomsttiden 
200 år i slutet av seklet. Planområdets nordvästra hörn med gångtunnel in mot Kungsbacka 
innerstad påverkas om vattennivån skulle bli så hög som för beräknat högsta flöde. 
På lång sikt kan stigande havsnivå orsaka översvämningar med vattennivåer högre än de 
200-årshändelser för slutet av seklet som finns med i MSB:s karteringar. Utifrån planom-
rådets marknivåer bedöms dock planerad bebyggelse klara den översvämningsrisken under 
överskådlig tid framöver. Innan den här detaljplanen antas kan det finnas ett inriktningsbe-
slut om att anlägga ett yttre översvämningsskydd för att skydda Kungsbacka stad mot höga 
havsnivåer vilket i så fall skulle säkerställa ett långsiktigt skydd för planområdet.
I samband med mycket nederbörd kan även vattennivåerna i Söderå bli så höga att det på-
verkar planområdet. Då avrinningsområdet för Söderå är relativt litet är det främst en fråga 
i samband med skyfall. Åtgärder för att hantera skyfall ses över i samband med den genom-
förandestudie som ska göras för dagvattenhantering.

Räddningstjänsten

Det finns två typer av system för släckning i förhållande till brandposter. Det konventionella 
systemet samt det alternativa systemet. Konventionellt system används i tätbebyggda områ-
den eller där det finns större byggnader såsom skolor eller industrier. Ett alternativt system 
lämpar sig bäst glesbebyggda områden med mestadels småhusbebyggelse. Det konventionel-
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la systemet består av brandposter med avstånd på maximalt 150 meter. Det betyder att från 
räddningstjänstens uppställningsplats till närmsta brandpost bör avståndet inte överstiga 75 
meter. Det andra systemet, det så kallade alternativsystemet, bygger på att räddningstjäns-
tens tankbilar ska åka mellan branden och närmsta brandpost. I detta fall bör avståndet från 
bebyggelsens ytterkant till en brandpost inte överstiga 1000 meter. 
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Detaljplanens innebörd

Inledning
I denna del av planbeskrivningen redogörs för vilka förändringar som möjliggörs för när de-
taljplanen har vunnit laga kraft. Planbeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan 
fungerar som vägledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter 
framgår av plankartan och planbestämmelserna.

Bebyggelse

Nya bebyggelsens placering och utformning

Området planeras med utgångspunkten att kvartersstrukturen som återfinns både i befint-
lig och planerad miljö inom Aranäs stadsdel fortsätter även inom sydöstra centrum. Aranäs 
stadsdel ligger på västra sidan om järnvägen i höjd med planområdet. Planförslaget innebär 
att bostäder, kontor, parkeringshus och lokaler för centrumändamål möjliggörs inom nio 
kvarter. 

Bebyggelsen föreslås uppföras i kringbyggda kvarter med varierande våningsantal mellan 4 
och 8 våningar och gestaltas med fokus på variation i höjd, fasadmaterial samt takutform-
ning. Inom ramen för planarbetet har ett gestaltningsprogram för kvartersmark tagits fram 
(Arkitektbyrån Design 2021-11-29) där exempel på hur fasader, byggnadsutformning, bal-
konger med mera är tänkta att gestaltas och varieras inom området. 
Kvarteren är som högst mot Varbergs-
vägen och varje kvarter trappas upp 
mot norr med högpunkter i kvarters-
hörnen. Kvarterens olika byggnads-
höjder skapar fina ljusförhållanden i 
både lägenheter, lokaler och öppna 
ytor. Stadssdelens olika takhöjder 
samt takutformning skapar en varie-
rad stadssilhuett. 
Hörnbyggnader föreslås markeras i sin 
utformning för att skapa målpunkter 
och orienterbarhet inom området. 
Byggnadernas hörn i gatunivå föreslås 
vara indragna för att skapa plats fram-
för byggnaden och fungera inbjudande 

Varbergsvägen                                                
Skissen visar inte fasadmaterial eller kulörer
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anläggas på utvalda byggnader.
Andra inslag som kommer skapa variation i byggnadernas utformning är olika typer av bal-
konger, burspråk med mera. Detta finns beskrivet mer detaljerat i gestaltningsprogrammet 
för kvartersmark som finns som en bilaga till detaljplanen.
Närmast järnvägen föreslås två parkeringshus i sex våningar vardera. Parkeringshusen kan 
med fördel innehålla någon form av kommersiell verksamhet i bottenvåningen för att bidra 
till att skapa liv och rörelse runt byggnaderna. Det norra parkeringshuset blir en del av en-
trén till sydöstra centrum från innerstaden.
I planområdets sydöstra hörn, i kvarteret i korsningen Varbergsvägen och Hantverksgatan 
finns idag en drivmedelsstation. Den ska ligga kvar inom kvarteret men inrymmas i nya lo-
kaler i bottenvåningen på det kvarteret. Nuvarande verksamhet ska förändras till att endast 
bli en elladdningssstation.

Radon

Där så behövs ska byggnader utföras radonskyddat.

Grundläggning 

Rekommendationerna i de geotekniska utredningarna ska följas.

Kommersiell och kommunal service

Planförslaget innebär att området kan inrymma stor andel kommersiell service då plan-
förslaget medger centrumändamål inom samtliga kvarter. Den idag befintliga drivmedels-
stationen i planområdets sydöstra del kommer att finnas kvar i form av en laddstation med 
tillhörande servicebutik.
Den kommunala servicen inom området kommer att bestå av bostäder med särskild service i 
tre enheter á tolv bostäder per enhet. Ingen övrig kommunal service möjliggörs för i planför-
slaget vilket innebär att behovet av förskole- och skolplatser inte tillgodoses inom planom-
rådet. I nuläget finns ingen plats inom staden utpekad för att inrymma behovet som skapas 
genom denna detaljplan.

Bostadsgårdarna utformas med 
minst två öppningar in mot 
gård per kvarter. Gårdarna ska 
upplevas inbjudande men ändå 
privata. Öppningarna in mot 
gårdarna har en viktig funk-
tion för att möjliggöra siktlin-
jer in på gårdarna för förbipas-
serande. 
Gårdarna får en förlängning 
genom de bilfria kvartersga-
torna i nord- sydlig riktning. 
För att skapa fler möjligheter 
till utevistelse samt grönska i 
området föreslås takterasser att 

in i kvarteren. I bottenvåningarna kan butiker, restauranger och andra verksamheter inrym-
mas och bidra till en attraktiv och livfull stadsdel. Bottenvåningarna föreslås i stor utsträck-
ning vara glasade för att skapa kontakt mellan ute och inne. Även förråd och tvättstugor 
som placeras i bottenvåningar kan med fördel vara glasade för att bidra till liv och rörelse i 
området.

Kvartersgatornas vy mot parken.                   
Skissen visar inte fasadmaterial eller kulörer
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Trafik och parkering   
I detaljplanen har gatorna i planprogrammet studerats vidare och en utformning har ta-
gits fram baserat på tidigare intentioner om att möjliggöra för körbana med fyra körfält på 
Varbergsvägen, bygga bort barriärer, koppla samman områden och att skapa en gång- och 
cykelvänlig stadsdel. 
En inriktning som planförslaget har gällande trafikföringen i området är att minska ge-
nomfartstrafiken förbi Kungsbacka Resecentrum och flytta över den till stråket Varbergs-
vägen – Söderåleden. Denna inriktning grundar sig i trafikutredningen som tagits fram 
under planarbetet. En annan inriktning är att minimera genomfartstrafiken på Syréngatan 
och Lantmannagatan. Lantmannagatan ska ha funktion att tillgängliggöra polishuset och 
parkeringshusen samt bidra till att kvartertsgatorna får goda boende- och levnadsmiljöer. 
Föreslagen utformning ska även bidra till ökad framkomlighet för kollektivtrafik.   

Gator och vägar

Planområdets två huvudgator, Varbergsvägen och Lantmannagatan, föreslås ligga kvar i 
befintliga lägen med undantaget att Lantmannagatans anslutning mot Varbergsvägen flyttas 
norrut till en signalreglerad fyrvägskorsning mellan Lantmannagatan, Varbergsvägen och 
Söderåleden. Relationen Varbergsvägen-Söderåleden ges ökad prioritet i korsningspunkten 
för att göra det mer attraktivt att köra runt centrum och därmed minska genomfartstrafiken 
där. 
Hållplatsläget är centralt placerat på Varbergsvägen och knyter ihop väst-östliga tvärstråket 
enligt planprogrammet. Syréngatans utformning och korsning med Söderåleden detaljeras i 
kommande detaljplan, benämnd etapp 2 i planprogrammet. 
Ett gestaltningsprogram (Kungsbacka kommun 2021-12-07) har tagits fram som beskriver 
koncept för de olika gatorna i området, och en trafikutredning (Afry 2021-11-29) beskriver 
utformning av gatorna i detalj.

Trafikförslag
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Varbergsvägen breddas för att möjliggöra för fler funktioner jämfört med idag, fyra körfält, 
ökad bredd för gående och cyklister, trädtrader, fördröjning och rening av dagvatten samt 
angöring längs gatan. Ambitionen med trafikförslaget är att kombinera Varbergsvägen som 
genomfartsgata med en stadsmässig centrumutveckling där kollektiv-, gång- och cykeltra-
fik stärks. Två av körfälten på Varbergsvägen föreslås bli kollektivtrafikkörfält som går rakt 
igenom cirkulationsplatsen i södra delen av planområdet och korsningen med Söderåleden. 

Sektion Varbergsvägen

Lantmannagatan föreslås ges en mer stadslik karaktär med ökad bredd för gående och cy-
klister, plats för längsgående lastfickor/parkering samt träd (där så är möjligt) och belysning. 
Vid korsningar med lokalgator föreslås gång- och cykelbanan göras genomgående, så att 
oskyddade trafikanter ges prioritet. 
Hantverksgatan föreslås kompletteras med en gång- och cykelbana samt plats för lastficka/
träd och belysning längs norra sidan av gatan. Träden kan eventuellt utgå på grund av möj-
ligheten att flytta en befintlig fjärrvärmeledning. 
Gatorna inom kvarteren kommer utformas enligt tre olika hierarkier. 
Gatan söder om den bostadsnära parken utformas med en bredare sektion och är en del av 
planprogrammets utpekade tvärstråk för gående och cyklister. Gatan föreslås ha omfattande 
inslag av grönska i gaturummet och målsättningen är att uppnå känslan av att den bostads-
nära parken delvis fortsätter ut i gatan. Denna gata utformas delvis som gågata. 
Lokalgatorna utformas främst med hänsyn till gående och cyklister. De ska också vara 
tillgängliga med bil för att tillgodose behov av transporter som färdtjänst, flyttbilar och 
liknande. Genom ett stort fokus på grönska och möblering i gaturummet skapas gator som 
är attraktiva för oskyddade trafikanter.
Mellan kvarteren, i nord-sydlig riktning skapas smalare gator på kvartersmark, dessa ska 
utformas som en förlängning av bostadsgårdarna och inte trafikeras av annan motortrafik än 
räddningsfordon och de fordon som behöver nå parkeringsplatser för rörelsehindrade. 
Alla lokalgatorna i öst-västlig riktning kommer att avslutas med ett vändtorg och därmed 
skapas inga korsningspunkter med Varbergsvägen och dess gång- och cykelstråk. 
Förväntade motortrafikflöden för dygnet inom planprogrammet (även Syréngatan) med 
föreslagen utformning visas i figur 3.
I samband med framtagande av en ny fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad kommer 
hela Kungsbacka stads trafiksystem analyseras.



28  Planbeskrivning Planbeskrivning  29

Trafikanalysen visar att kapaciteten för motorfordonstrafik i maxtimmen blir oförändrad i 
och med förslaget och framkomligheten för kollektivtrafik ökar.

Gång- och cykeltrafik 
Den planerade exploateringen av området kommer att förbättra möjligheten att gå och 
cykla. Längs Varbergsvägen föreslås kommundelstråket för gång- och cykeltrafik flyttas till 
den västra sidan. Det bidrar till en tydligare koppling till Kungsbacka centrum och strå-
kets fortsättning söder ut. Gångbana och cykelbana separeras för att öka framkomligheten. 
Stråket utformas så att konflikter med korsande biltrafik minimeras vilket ytterligare ökar 

Figur 3 Förväntade motortrafikflöden inom planområdet
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framkomligheten för oskyddade trafikanter och skapar ett attraktivt stråk för pendlings-
cyklister. På östra sidan om Varbergsvägen byggs en gemensam gång- och cykelväg för att 
underlätta resor till lokala målpunkter. Mitt på sträckan, vid busshållplatsen, planeras för 
två passager där oskyddade trafikanter kan passera. Antalet passager på Varbergsvägen är 
avvägt mellan oskyddade och övriga trafikanters framkomlighet längs och tvärs området. 
Varbergsvägens barriäreffekt på oskyddade trafikanter bedöms minska. 
Gång- och cykelbanan på Lantmannagatan föreslås flyttas till den östra sidan för att öka 
tillgängligheten till den nya bebyggelsen och separeras för att öka framkomligheten. En 
trottoar för gående planeras på västra sidan. Lokalgatorna mellan Lantmannagatan och 
Varbergsvägen planeras i ett plan med ytor för gående på båda sidor om körbanan. Lokal-
gatorna utformas som lågfartsgator där cyklister kan färdas i blandtrafik. 
Tvärstråket som leder från Lindens torg under järnvägen diagonalt genom området, korsar 
den bostadsnära parken och når fram till en av de planerade passagerna på Varbergsvägen. 
Detta stråk ska i kommande etapper av sydöstra centrum fortsätta med Hålabäcksskolan 
som målpunkt. 

Parkering

Parkeringslösningarna i Sydöstra centrum ska främja hållbara transportlösningar och 
redogörs för mer ingående i en mobilitets- och parkeringsutredning för Sydöstra centrum 
(Koucky & Partners 2021-11-25). Totala behovet av cykelparkeringar är cirka 2 800 
platser, varav cirka 40 för kontor, cirka 70 för verksamhetslokalerna och resterande för 
bostäderna. Av cykelparkeringarna för de boende utformas 87 med extra utrymme för 
lastcyklar eller cykelkärror.  
I bostadshusen ska det finnas minst en cykelplats per boende i förråd. Dessutom ska det 
finnas minst en cykelplats per lägenhet i närhet till entré. Cykelparkeringarna bör vara 
väderskyddade och ska möjliggöra fastlåsning av ramen. 
Bedömningen av behovet av bilparkeringsplatser har utgått från Kungsbackas parke-
ringsstrategi. Under förutsättning att de mobilitetsåtgärder som föreslås i mobilitets- och 
parkeringsutredningen genomförs ska parkeringstalen för bilar vara: 

Lägenheter i flerbostadshus Bilparkeringsplats/bostad
1 rok 0,5

2 rok 0,6

3 rok 0,7
4 rok 1

5 rok 1

Det totala behovet av bilparkeringsplatser för området uppgår till 767 platser. Genom 
samutnyttjande bedöms behov minska till 641 platser, under förutsättning att inga av 
platserna reserveras. 
Behovet för bilparkering ska primärt täckas genom gemensamma parkeringshus och 
markparkeringar som planeras i områdets sydöstra respektive nordöstra del. Samlad 
parkering minimerar biltrafiken inom området, främjar cykel och gång samt underlättar 
samutnyttjande av parkeringsplatser. I den mån det krävs kommer parkeringshusen kom-
pletteras med bilparkering under bostadshusen i kvarter fem och sex. Samtlig parkering 
ska anordnas på kvartersmark.
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Kollektivtrafik

Kollektivtrafikkörfält i två av de mittersta körfälten främjar framkomligheten för kollektiv-
trafiken, vilket gör det mer attraktivt att resa med buss i stråket. Hållplatsen Inlag görs om 
till ett samlat hållplatsläge med passager i båda ändar vilket ger en god tillgänglighet till 
hållplatsläget från alla riktningar. Det ger goda förutsättningar för säkra passager över hela 
gatusektionen eftersom perrongerna även skapar väntytor för gående och cyklister mellan 
busskörfältet och körfältet för biltrafik. Något som även minskar barriäreffekten. 
Kollektivtrafikkörfält är även viktigt för att bussarna kör enligt stjärntrafikeringsprincipen, 
vilket innebär att alla angör Kungsbacka resecentrum samtidigt. Längs med Varbergsvägen 
innebär det i nuläget 7 bussar behöver komma fram samtidigt

Friytor och rekreation

Park

Inom området planläggs tre parker. En bostadsnära park och den befintliga parken i områ-
dets norra del utvecklas till två parker med olika gestaltningsinriktning.

Centralt i området ligger det Gröna hjärtat, den bostadsnära parken som kommer vara den 
gröna oasen för de boende i området. Parken ska vara en rofylld mötesplats med ytor för 
långvarig vistelse och rekreation året runt. Parken ska ha en karaktär av grön oas med plats 
för återhämtning och vila, möjlighet till picknick eller bollspel i liten skala samt också ge 
plats för ett varierat växt- och djurliv i parkens kantzoner. Parken föreslås ha en nedsänkt 
gräsyta som kan översvämmas vid skyfall. Det är viktigt att parken etableras i ett tidigt 
skede i byggprocessen och att den blir en del av det tvärstråk som ska gå genom Sydöstra 
centrum och lyfter boendekvaliteten i områdets mitt.

Rosa = Bostadsnära park, Orange = Urban park, Gul = Leken
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Entrén till området från innerstaden är den Urbana parken med gradänger i sluttningen upp 
från gångtunneln under järnvägen. För att upplevas som en trygg entré ska platsen kännas 
levande och välkomnande en större del av dygnet. Även ytan mellan det nya parkeringshu-
set och järnvägen tas om hand och ges en omsorgsfull gestaltning med fokus på biologisk 
mångfald och fördröjning av dagvatten.
Leken ligger i det smala, gröna parkstråket längs Söderå mellan järnvägen i väster och Var-
bergsvägen i öster och utgör planområdets norra gräns. Denna parkyta är tänkt att utvecklas 
för att skapa fler lekkvalitéter och även öka den biologiska mångfalden. 

Bostadsnära park, Gröna hjärtat

Möjlig utformning av gradänger i Urbana parken
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Sociala aspekter och åtgärder
De rekommendationer som är beskrivna i nulägesanalysen av den social konsekvensana-
lysen  är delvis beaktade i framtagandet av planförslaget. Några av de rekommendationer 
som beskrivs ligger utanför arbetet med utveckingen av sydöstra centrum och är därför inte 
beaktade i detta skedet.
Varbergsvägens barriäreffekt är svår att helt komma ifrån med dess fyra körfält och höga 
trafikflöden men de lösningar som studerats inom planarbetet handlar om antalet passager 
och dess lägen i förhållande till stråk och målpunkter. Förslaget innefattar fem passager över 
Varbergsvägen vilket bedöms minska barriäreffekten genom att det inte ska finnas ett behov 
av att korsa vägen i något annat läge än där det finns en passage. Två passager kopplade till 
busshållplatsen varav den ena ligger i det tvärstråk som på sikt ska koppla samman Håla-
bäcksskolan och Innerstaden. Passager finns även i anslutning till cirkulationen samt signal-
korsningen i norr. Vid signalkorsningen i norr finns passager för att nå de båda målpunk-
terna stadshuset Vägmästaren och Kungsbacka resecentrum.
Förutsättningar för ökad samvaro och trygghet för alla åldrar i den norra parken har stu-
derats inom ramen för det gestaltningsprogram för allmän plats som är framtaget. Parken 
föreslås där omarbetas utifrån dagens utformning och kompletteras med yta för lek, plante-
ringar som framhäver åkanten och andra delar i parken. Parken föreslås även innehålla en 
urban plats där möjlighet till samvaro främjas för alla åldersgrupper samt för människor med 
funktionsvariationer.
Ljudmiljön i området är en utmaning och har i planarbetet studerats och anpassningar gjorts 
i kvartersutformningar för att skapa både tystare gårdar och gaturum. Den norra parken 
är mycket utsatt och detta föreslås i nuläget hanteras genom plantering av växtlighet som 
visuell ljudbarriär mot både väg och järnväg. Den bostadsnära parken är den lugna ostörda 
parken.
Då ingen befintlig bebyggelse ska finnas kvar inom planområdet är det svårt att bibehålla 
något karraktärsdrag som bidrar till platsidentiteten. Detta har istället arbetats med inom 
ramen för gestaltningsprogrammet för kvartersmark där intentionen är att skapa någon åter-
kommande symbol som kan skapa viss platsidentitet. En sådan symbol kan sedan återfinnas 
inom området till exempel i markbeläggning, på någon husfasad eller genom ett konstverk i 
en av parkerna och så vidare.
Trygghet och samvaro för barn och unga inom området skapas genom dels de bilfria kvar-
tersgatorna och lokalgatorna som avslutas i de så kallade vändtorgen. Då inte genomfarts-
trafik är möjlig förväntas det minska flödena på lokalgatorna mellan kvarteren och avsluten 
med vändtorgen är tänkta att kunna fylla fler funktioner än bara för fordon att kunna vända. 
Här ska markbeläggningen skapa en enhetlighet och en känsla av platsbildning.
Träden inom området är inventerade för att få en helhetsbild över vitalitet, arter och möj-
ligheten att flytta träd som måste bort på grund av exploateringen. Många träd kommer 
behöva tas bort och ersättas i andra lägen. Träd och annan gatugrönska har varit en stor del 
av utformningsintentionerna i planarbetet. Om gatugrönska genom träd på Hantverksgatan 
och stor del av Lantmannagatan ej går att genomföra pågrund av att ledningsflytt inte är 
möjlig riskerar gatorna att upplevas som monotona baksidor.
I området har  även ett antal platser identifierats utifrån risk att skapa otrygga miljöer om 
inte omsorg vid gestaltningen sker. Dessa platser är de båda passagerna under järnvägen 
samt västra sidan om de båda parkeringshusen. Passagen mot Lindens torg och baksidan av 
det norra parkeringshuset har studerats inom ramen för gestaltningsprogrammet för allmän 
plats för att minimera otryggheten på platserna.   
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Teknisk försörjning

Dagvatten

Planförslaget innebär att dagvattnet från trafikerade ytor renas i biofilteranläggningar om 
totalt ca 1400m2 och att avledningen för planområdet sker norrut till Söderå i två huvud-
stråk som anläggs längs Varbergsvägen och Lantmannagatan (Sweco 2021-10-08). Biofilter 
kan fördröja kortvariga regn med små regnintensiteter men har inte kapacitet för större 
regn, varför höjdsättning och avledning är en viktig fråga framöver. Dagvattenlösningen ska 
detaljprojekteras i ett senare skede och samordnas med befintliga och kommande VA och 
övriga ledningar. 
Planförslaget ska följa föreslagna åtgärder i dagvattenutredningen.
Detaljplanen innebär ny fastighetsindelning och förbindelsepunkter kommer tilldelas vid 
fastighetsgräns. Förbindelsepunkternas placering tas fram i en detaljprojektering.
Vid plantering av träd i närhet till VA-ledningar ska ett säkerhetsavstånd om fem meter 
mellan rothals och ledningens ytterkant hållas om inte särskilt avtal sluts med VA-huvud-
mannen.
Hänsyn har tagits i planarbetet för att möjliggöra anläggning av ledningar och ytliga dag-
vattenlösningar. Detta ska studeras vidare i kommande arbete med en genomförandestudie.

Vatten och avlopp 

Området kan anslutas till kommunalt dricks- och spillvatten.
Detaljplanen innebär ny fastighetsindelning och förbindelsepunkter kommer tilldelas vid 
fastighetsgräns. Förbindelsepunkternas placering tas fram i den detaljprojektering som sker 
inför exploatering.
I en rapport från Tyréns 2018-09-17 utreddes kapacitet i dricks- och spillvattennäten med 
hänsyn till exploatering. Spillvatten kan anslutas mot Söderå och dricksvatten mot Hant-
verksgatan.
Vid plantering av träd i närhet till VA-ledningar ska ett säkerhetsavstånd om 5 meter mel-
lan rothals och ledningens ytterkant hållas om inte särskilt avtal sluts med VA-huvudman. 
Platsspecifika lösningar har arbetats fram i arbetet med gestaltningsprogrammet för allmän 
platsmark, därav frångås ibland ovanstående avstånd.
Hänsyn har tagits i planarbetet för att möjliggöra anläggning av ledningar. Detta ska stude-
ras vidare i kommande arbete med en genomförandestudie.

Brandvattenförsörjning

Brandvattenförsörjning sker via de fyra befintliga brandposter som finns inom planområdet. 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och avgörs i samråd med 
Räddningstjänsten Storgöteborg. Körbarhet och tillgänglighet för Räddningstjänstens for-
don ska beaktas under planarbetet. Detta kontrolleras i bygglovsskedet.
I en utredning gjord av Tyréns 2018-09-07 framkom att brandvattenförsörjningen kan ske 
med 20 l/s i området efter exploatering. 

Värme

Hur byggnaderna ska värmas upp är inte klarlagt. Krav på byggnadernas energianvändning 
ska följa bestämmelserna enligt BBR (Boverkets byggregler). Energieffektivt byggande före-
språkas. Det kan finnas fördelar med samordnad uppvärmning. 
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El och Tele

Planförslaget innebär ledningsomläggning i vissa delar av planområdet.

Bredband 
Planförslaget innebär ledningsomläggning i vissa delar av planområdet.

Avfall

Planförslaget innebär att avfallshanteringsfordon kan angöra området via Varbergsvägen och 
Lantmannagatan. Inom varje kvarter finns det plats för miljörum och en angöringszon inom 
ett avstånd på 25 meter. Erforderliga utrymmen för källsortering av sopor ska finnas inom-
hus. Sophanteringen ska ske med största hänsyn till miljön samt återvinning av energi och 
material. Utformningen ska se enligt Handbok för avfallsutrymmen (Avfall Sverige, 2009).

Hälsa och säkerhet

Buller

Reglering av bullernivåerna sker i bygglovsskedet. Framtagen bullerutredning redovisar bul-
lernivåerna för tänkt exploatering (Ramboll 2021-12-19).

Vibrationer

Enligt tidigare framtagen geoteknisk utredning är endast området närmast spåret i riskzo-
nen för markvibrationer. Planförslaget innebär att parkeringshus med inslag av centrum-
verksamhet möjliggörs för inom denna zon och därav har inte någon vibrationsutredning 
tagits fram. Kommunen avser utföra en vibrationsutredning i det fortsatta planarbetet. 

Markmiljö 
Föroreningar förekommer inom området vilket gör markarbeten anmälningspliktiga. Föro-
reningar inom Lantmästaren 1 och Verkmästaren 3 hanteras vid avvecklingen av de drivme-
delsanläggningar som finns på fastigheterna.

Farligt gods

Avstånden som Länsstyrelsen i Halland rekommenderar i sina riktlinjer uppfylls gällande 
bostadsbebyggelsen då avstånden från spårmitt till det bostadskvarter som ligger på kortast 
avstånd är drygt 90 meter. På ett avstånd av ca 33 meter ligger byggrätterna för de båda par-
keringshusen vilket genom konstruktion av byggnaderna är genomförbart. Någon riskutred-
ning är inte framtagen i samband med framtagande av aktuellt planförslag, stöd har tagits 
i tidigare riskanalyser som genomförts i anslutning till Västkustbanan genom Kungsbacka 
stad t.ex. Riskanalys för järnvägsnära byggnation i Voxlöv (Norconsult 2017-04-28).
Även ett scenarie med breddat spårområde genom Kungsbacka har tagits hänsyn till då bo-
stadsbebyggelse kan tillåtas utan byggnadstekniska åtgärder på ett avstånd av 70 meter om 
skyddande byggnad såsom parkeringshus ligger mellan spår och bostäder.
Ingen reglering genom planbestämmelser är gjord i nuläget gällande byggnadstekniska åt-
gärder. Kommunens avsikt är att komplettera planhandlingarna med det i kommande skede 
av planarbetet efter att riskanalys tagits fram.
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Elladdningsstation

Under planarbetes gång har diskussion pågått med den drivmedelsstation som finns i södra 
delen av plaområdet. Då det varit ovisst inledningsvis om vilka intentioner som funnits för 
verksamheten gjordes bedömningen att avvakta med riskanalys till inför granskning när 
detta klargjorts. I nuläget är det en elladdningsstation som planeras för och det är det som 
kommer ligga till grund för kommande riskanalys.

Räddningstjänsten

Körbarhet och tillgänglighet för Räddningstjänstens fordon har beaktats under planarbetet. 
Detta kontrolleras i bygglovskedet.
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Användning av kvartersmark
Med kvartersmark avses all mark inom ett planområde som inte ska utgöra allmän plats eller 
vattenområde. Användning av kvartersmark kan till exempel vara bostäder, detaljhandel el-
ler industri. Användningen av ett markområde kan också anges som en kombination av flera 
användningar.

VÄG Väg

Väg inom allmän plats avsedd för både motorfordons-
trafik och gång- och cykel. Syftet med användningen 
är att möjliggöra för trafik till och från tätorten samt 
genom den.  

VÄG₁ Väg

Väg med fri höjd om 4,7 meter inom allmän plats 
avsedd för både motorfordonstrafik och gång- och 
cykel. Syftet med användningen är att möjliggöra för 
trafik till och från tätorten samt genom den. Syftar 
till att skapa fri höjd för fordonstrafik.

GATA Lokalgata Gata inom allmän plats avsedd för både motorfor-
donstrafik och för gång- och cykeltrafik.

GATA₁ Lokalgata

Gata med fri höjd om 4,7 meter inom allmän plats 
avsedd för både motorfordonstrafik och för gång- och 
cykeltrafik.
Syftar till att skapa fri höjd för fordonstrafik.

PARK Anlagd park

Parkområde som inrymmer gång- och cykelvägar, 
planteringar, lekplatser, bollplaner, scener och kiosker 
med mera. Syftet är att skapa rekreationsytor både för 
de boende, invånare och besökare.

B Bostäder Mark för bostadsändamål. Syftar till att skapa möj-
lighet för bostäder.

B₁ Bostäder
Mark för bostadsändamål. Syftar till att skapa möj-
lighet för bostäder i byggnadsdel som kragar ut över 
allmän platsmark.

C Centrum Mark avsedd för centrum. Syftar till att skapa möjlig-
het för centrumverksamhet.

C₁ Centrum
Mark avsedd för centrum. Syftar till att skapa möjlig-
het för centrumverksamhet i byggnadsdel som kragar 
ut över allmän platsmark.

C₂ Centrum
Mark avsedd för centrum. Syftar till att säkerställa 
centrumverksamhet i kvarteret för att skapa ett tryg-
gare gaturum.

Beskrivning av planbestämmelser
I detta kapitel listas de planbestämmelser som ingår i plankartan. Syftet med respektive 
bestämmelse beskrivs för att öka förståelsen för vad och hur detaljplanen reglerar. Samtliga 
planbestämmelser är formulerade enligt plan och bygglagen (2010:900).

Användning allmän plats

Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov 
och kan till exempel vara en gata, ett torg eller en park.
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Prickmark Byggnad får inte uppföras. Syftar till att reglera och 
begränsa byggrätten.

Plusmark

Endast komplementbyggnader får uppföras till en 
högsta byggnadsarea om 20 kvm. Utöver detta får 
infart till garage ordnas. Syftar till att hålla gårdarna 
öppna med inte allt för stora komplementbyggnader.

Höjd på byggnader

Högsta nockhöjd i meter. Syftar till att begränsa 
byggnaders omfattning i höjdled. Nockhöjden kom-
bineras i bestämmelserna med ett våningsantal som 
går att få in på avsevärt lägre nockhöjd, detta för att 
möjliggöra för sadeltak och inredd vindsvåning.

f₁ utformning
Bottenvåning ska ha en lägsta våningshöjd på 3,6 
meter. Syftar till att säkerställa att verksamheter kan 
finnas i samtliga bottenvåningar.

f₂ utformning

Endast lägenheter i bottenvåning medges ej inom 
kvarteret som helhet. Syftar till att skapa variation 
och ögon på gatan då bottenvåningarna istället för 
endast lägenheter också ska inrymma förråd, tvätt-
stuga eller verksamheter. Förråd utformas med fördel 
öppet och luftigt för att få ett levande gaturum.

f₃ utformning

Byggnaders djup får vara maximalt 14 meter. Utöver 
detta får burspråk och balkonger finnas. Syftet med 
bestämmelsen är att möjliggöra för förskjutning av 
byggnaden inom byggrätten då djupet på byggrätten 
är djupare. Inskjuten byggnad skapar liv i gaturum-
met.

Egenskapsbestämmelser

Kvartersmark

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark reglerar bland annat bebyggelsens omfattning, 
utformning och skydd av marken.

E Teknisk anläggning
Mark för teknisk anläggning. Syftet med använd-
ningen är att säkerställa placering för transformator-
stationer.

G₁ Laddstation Mark avsedd för laddstation. Syftar till att möjliggöra 
för laddstation i bottenvåning.

K Kontor Mark avsedd för kontorsbyggnad. Syftar till att möj-
liggöra för uppförande av kontorsbyggnad.

K₁ Kontor
Mark avsedd för kontorsbyggnad. Syftar till att skapa 
möjlighet för kontor i byggnadsdel som kragar ut över 
allmän platsmark.

P₁ Parkering Mark avsedd för parkering. Syftet med bestämmelsen 
är att möjliggöra för parkeringshus.

P₂ Parkering
Mark avsedd för parkering. Syftet med bestämmelsen 
är att möjliggöra för underjordiskt parkeringsgarage.
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f₄ utformning

Garagefasad får sticka upp maximalt 0,5 meter ovan-
för marknivå i de fall garaget går ut i fasadliv mot 
gata, garageport får sticka upp maximalt 3,5 meter 
ovanför marknivån. Syftet är att hålla nere sockelhöj-
den mot gatan då en högre sockel kan skapa slutna 
miljöer mot gaturummet.

f₅ utformning

Marken får inte förses med byggnad upp till en höjd 
av 3,5 meter ovan mark. Syftet med bestämmelsen är 
att skapa en något luftigare gård men ändå möjliggöra 
för att byggnaden kan kraga ut vid en höjd av 3,5 
meter ovan mark.

f₆ utformning
Byggnader inom egenskapsområdet ska uppföras i 
minst två olika våningshöjder. Syftet är att skapa 
variation i byggnadsvolymerna.

f₇ utformning
Byggnader inom egenskapsområdet ska uppföras 
i minst tre olika våningshöjder. Syftet är att skapa 
variation i byggnadsvolymerna.

f₈ utformning
Entréer ska finnas mot Varbergsvägen. Syftet är att 
skapa liv och rörelse i gaturummet med entréer ut 
mot gatan.

f₉ utformning
Byggnader ska vara sammanbyggda mot Varbergs-
vägen. Syftet är att byggnaderna ska fungera som 
bullerbarriärer för att skapa tysta gårdar.

f₁₀ utformning
Inom egenskapsområdet ska minst två öppna passager 
in till gården finnas. Syftet med bestämmelsen är att 
skapa både ljus- och siktinsläpp mot gårdarna.

f₁₁ utformning

Bostäderna ska utformas på ett sådant sätt att gäl-
lande riktlinjer för buller uppfylls. Detta kan exem-
pelvis vara att bostädernas yta anpassas eller möjlighet 
till tyst sida skapas. Syftet med bestämmelsen är att 
riktlinjer för buller uppfylls oavsett om riktlinjerna 
förändras över tid.

f₁₂ utformning
Fasad ska utformas i obrännbart material mot järn-
vägen. Syftet är att förhindra brand vid olycka på 
järnvägen.

f₁₃ utformning
Fasad mot söder ska utformas för att förhindra ut-
blick. Syftet är att förhindra insyn från parkeringshu-
set mot polisens byggnader.

f₁₄ utformning
Takvåning ska utformas för att förhindra utblick mot 
söder. Syftet är att förhindra insyn från parkeringshu-
sets tak mot polisens byggnader.

n₁ markens anordnande

Marken får inte förses med byggnad eller annan 
anläggning ovan mark, undantaget parkering för 
rörelsehindrad samt cykelparkering. Balkonger och 
burspråk får kraga ut över 4,0 ovan mark. Syftet är att 
kvartersgatorna ska ha en karaktär av gårdsyta men 
ändå vara framkomliga för exempelvis räddningsfor-
don.
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Administrativa bestämmelser
Administrativa bestämmelser används för att reglera administrativa frågor som rör planom-
rådet. Det kan handla om bestämmelser för exempelvis huvudmannaskap, genomförandetid 
och markreservat.

a₂ Strandskydd Strandskyddet som återinträder vid planläggningen 
upphävs inom del av planområdet.

Kvartersmark

Allmänna platser

Hela planområdet

a₁ Strandskydd Strandskyddet som återinträder vid planläggningen 
upphävs inom del av planområdet.

Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från det datum planen 
vinner laga kraft.
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Överväganden och konsekvenser

Nollalternativ
Om detaljplanen inte antas kommer omvandlingen av området i enlighet med både den 
fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad och planprogrammet för sydöstra centrum 
inte kunna genomföras. En central del av Kungsbacka förblir då ett verksamhetsområde och 
den tänkta befolkningsutvecklingen enligt kommunens överiktsplan kommer att påverkas 
negativt då ett stort antal kollektivtrafiknära bostäder inte kommer uppföras i detta läge.
Om detalplanen inte antas blir en breddning av Varbergsvägen inte  möjlig och de biotop-
skyddade alléerna kan då bevaras. Lantmannagatans föreslagna omläggning i planområdets 
norra delar kan inte genomföras vilket innebär att flertalet träd i parken kan bevaras och 
parkytan bibehålls.

Miljökonsekvenser

Undersökning

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte bedöms 
ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i Miljöbedömningsförordningen SFS 
2017:966 och Miljöbalkens 6 kap). Motivet till ställningstagandet grundas på ovanstående 
beskrivning, den analys som redovisas i undersökning av miljöpåverkan samt aktuellt under-
lagsmaterial. Någon miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL behöver därför inte 
upprättas. Däremot avses rekommendationerna i dagvattenutredningen samt markmiljöut-
redningen i huvudsak följas. 

Markanvändning och markförhållanden

Planen medför en förtätning av centrala Kungsbacka, vilket innebär att marken nyttjas på 
ett bättre sätt än idag. En förtätning av staden medför flera positiva effekter för en hållbar 
stadsutveckling, så som närhet till god kollektivtrafik och underlag för ett rikt näringsliv.  
Förslaget bidrar även till att nå hållbarhetsmål såsom ökad folkhälsa, minskat buller och 
ökad luftkvalitet genom ökad andel hållbara resor i stråket. Alternativet med fyra körfält 
för motorfordonstrafik genom planområdet, som även detaljplanen möjliggör, innebär ökad 
kapacitet för biltrafik vilket försvårar att nå målen.
Förorenade massor ska forslas bort vid schaktning inom områden med förorenad mark vilket 
medför en positiv effekt på närmiljön.

Vatten och miljökvalitetsnorm för vatten

På grund av klimatförändringar beräknas mängden dagvatten öka från området, trots 
detta bedöms föroreningsbelastningen på Söderå, Kungsbackaån och slutrecipienten            
Kungsbackafjorden minska från nuläget. Detta är en följd av förslag till rening genom biofil-
ter.
Under själva byggtiden kan arbeten medföra risk för grumling av Söderå, varför försiktig-
hetsåtgärder krävs för att minimera påverkan. Med sitt nära läge till ån riskerar planområdet 
översvämningar vilket måste beaktas i fortsatt planering.
Den föreslagna exploateringen i planområdet med tillhörande dagvattenhantering bedöms 
inte äventyra vattenförekomstens möjligheter att uppnå beslutade MKN för vatten.
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Luft och miljökvalitetsnorm för luft

Erfarenhetsmässigt är dygnsmedelvärdet för kvävedioxidhalt dimensionerande för luftföro-
reningar. Kungsbacka kommun är medlem i Göteborgsregionens kommunalförbunds luft-
vårdsförbund. Genom förbundets omsorg så sker det mätningar och beräkningar i Kungs-
backa stad. Den senaste beräkningen visar att miljökvalitetsmålen för kvävedioxid endast 
överskrids på och i direkt anslutning till väg E6. Vilket innebär att bakgrundsbelastningen 
är mycket låg.  
Vad avser halter av kvävedioxid sker erfarenhetsmässigt en viss minskning över tiden, 
till följd av den bättre reningsteknik som successivt införs i bilparken och som sänker de 
genomsnittliga emissionerna av kväveoxider från fordonen. Vad gäller partiklar orsakas 
partikelhalten till stor del av uppvirvlade partiklar från vägbanan. Om inga förändringar 
sker av lagstiftningen beträffande dubbdäcksanvändning får man räkna med en viss, mindre 
höjning av partikelhalterna. 
Med hänvisning till den låga bakgrundsbelastningen så bedömer kommunen att det inte 
finns någon risk att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids i en överskådlig framtid, även 
om gaturummet sluts något genom föreslagna bebyggelsestrukturer.

Riksintressen

Riksintresset för järnvägen påverkas inte av planförslaget.

Påverkan på Natura 2000

Slutrecipient för dagvattnet från planområdet är Natura 2000-området Kungsbackafjorden. 
Kungsbackafjorden har höga biologiska värden. Kungsbackafjorden är påverkat av bland an-
nat kväve och fosfor. 
Till följd av exploateringen minskar föroreningsbelastningen från området. Föreslagen 
exploatering med dagvattenrening i växtbäddar minskar föroreningsbelastningen ytterli-
gare jämfört med befintlig situation. Exploateringen bedöms därför inte påverka Natura 
2000-området och den ekologiska och kemiska ytvattenstatusen negativt och bedöms inte 
heller försvåra möjligheten att uppnå god status i vattenförekomsten i sin helhet.

Strandskydd

Strandskyddet syftar till att långsiktigt bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet samt 
att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden. Inom strandskyddat område 
får man inte uppföra nya byggnader eller vidta åtgärder som väsentligen påverkar växt- och-
djurlivet negativt, 7 kap 15 § miljöbalken. Söderå omfattas av generellt strandskydd om 100 
meter enligt 7 kap 13-14 §§ miljöbalken. Strandskyddet är idag upphävt med anledning av 
gällande detaljplan. Strandskyddet återinträder i och med att den tidigare detaljplanen upp-
hävs och ersätts med en ny detaljplan enligt 7 kap 18g § miljöbalken. 
Området som berörs av strandskyddet utgörs idag av park samt hårdgjorda ytor i form av 
parkeringsplatser och byggnader. Markanvändningen som föreslås i aktuell plan är i stor 
utsträckning densamma som befintlig. 
Som särskilda skäl för upphävandet av strandskyddet anser kommunen att 7 kap 18c § 
punkt 1 ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strand-
skyddets syften” samt punkt 5 ”behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området” är gångbart. Kommunen bedömer att 
en utveckling av de centrala delarna av Kungsbacka är att anse som ett angeläget allmänt 
intresse och att centrumutveckling inte kan ske utanför strandskyddat område i Kungsbacka 
stad. Upphävandet av strandskyddet bedöms inte påverkar strandskyddets syften samt att del 
av området säkerställer allmän tillgång till Söderå genom fortsatt markanvändning PARK.



42  Planbeskrivning Planbeskrivning  43

Naturvärden och biologisk mångfald

Inom planen finns idag flera trädrader som omfattas av biotopskydd. För att genomföra 
planförslaget krävs dispens för åtgärderna. 
Planområdet har idag begränsat med ekosystemtjänster då stora delar är hårdgjorda och det 
är ont om grönstruktur. Ekosystemtjänster kan till viss del stärkas i området efter exploate-
ringen med utökad parkyta samt inslag av gröna tak.

Klimat och klimatanpassning

Planförslaget som helhet underlättar för gång, cykel och kollektivtrafik vilket bidrar till 
målet om minskade utsläpp från fossila bränslen i linje med klimatstrategin. 

Kulturvärden och arkeologi

Området saknar kulturvärden och fornminnen.

Buller

Planområdet är utsatt för höga ljudnivåer från väg och järnväg. Med avsikt att minska bul-
lerproblematiken föreslås huskropparna längs Varbergsvägen vara sammanbyggda så att de 
skapar en skärmande effekt. Det nordligaste kvarteret är särskilt utsatt, där krävs att par-
keringshuset byggs som en bullerbarriär från Västkustbanan samt andra åtgärder i utform-
ningen av bostäderna såsom att de behöver vara maximalt 35 kvm eller vara genomgående så 
att hälften av bostadsrummen kan vara vända mot en tyst sida.
Planområdets läge mellan Varbergsvägen och Västkustbanan medför ofrånkomligen höga 
ljudnivåer vilket har vägts mot planeringsintressen som att möjliggöra en centrumutveckling 
och bostäder i kollektivtrafiknära läge. 

Sociala konsekvenser
Den föreslagna utvecklingen av sydöstra centrum skapar nya bostäder med hög täthet i ett 
mycket centralt läge i Kungsbacka med gångavstånd till både tågstation, handel, skolor och 
sporthallar. Detaljplanen möjliggör för service i bottenvåningar i både bostadshus och i 
parkeringshus. Omvandlingen från verksamhetsområde till bostadsområde kommer göra det 
tryggare och trevligare att röra sig i området. Planens genomförande kommer också bidra 
till en miljö som är mer anpassad till den mänskliga skalan inne i kvarteren. 
I det fortsatta arbetet är det viktigt att arbeta vidare med bullerfrågor och solljusfrågor samt 
att överbrygga barriärer både över Varbergsvägen och under järnvägen. 

Mångfald

Områdets karaktär kommer att gå från ett verksamhetsområde till bostadsområde med in-
slag av handel, parkeringshus och två mindre parkområden varav en med lekplats. I området 
kommer det att finnas både bostadsrätter och hyresrätter, detaljplanen reglerar dock inte 
upplåtelseform. Då det finns en brist på små lägenheter i Kungsbacka skulle det vara positivt 
för mångfalden om det byggs mindre lägenheter inom området.
Detaljplanen möjliggör för service i bottenvåningar på både bostadshus och i parkeringshus. 
Planen säkerställer dock inte lokaler i några specifika lägen i detta skedet. För att uppfylla 
planens ambition om en blandning av lokaler och bostäder kommer lokaler säkerställas med 
att antingen peka ut vissa särskilda lägen för lokaler där det anses som mest angeläget, eller 
genom en egenskapsbestämmelse som reglerar att en viss andel av bottenvåning ska utgöras 
av lokaler. Detta kommer studeras vidare i kommande skede i processen. Några strategiska 
lägen för lokaler är nära hållplatserna på Varbergsvägen, i parkeringshusens bottenvåningar 
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samt i anslutning till parken i norr. 
Träden och allén längs Varbergsvägen är ett viktigt karaktärsdrag för platsen som skapar en 
historisk anknytning samtidigt som träden bidrar till en ökad trivsel. Många av träden kom-
mer att tas bort i och med planens genomförande. Enligt gestaltningsprogrammet ska det 
även fortsättningsvis vara allé längs Varbergsvägen vilket är positivt. 

Vardagsliv

En omvandling av området kommer bli en stor förbättring för vardagslivet. De boende i   
området kommer att ha nära till mycket service och många olika målpunkter. Planen med-
ger centrumändamål i bottenvåningarna i de flesta kvarter vilket möjliggör för en bostads-
nära service för de som bosätter sig i planområdet. 
I och med planens genomförande kommer planområdet bli ett av de hittills, tätaste område-
na i Kungsbacka. Tätheten är rimlig med tanke på områdets centrala läge. Det ger underlag 
till lokaler i bottenvåningar och bidrar till mycket rörelse i området. Men det innebär sam-
tidigt att behovet av samhällsservice såsom förskola, skola och äldreboende inte täcks. Även 
allmänna platser såsom parkmark är små i förhållande till den blivande befolkningstätheten.
Det är därför extra viktigt att utforma bostadsgårdar och allmänna platser så att de blir bra 
platser för samvaro för de boende vad gäller ljudmiljö, sol- och vindförhållanden med mera. 
Det är viktigt att i kommande detaljplaneetapper tillgodose behovet av samhällsservice både 
för det här planområdet och för kommande etapper.
Parken i norr är viktig för vardagslivet. En nyckel för att få parken trivsam kan vara, som ti-
digare nämnts, att arbeta med bullerreducerande åtgärder, kopplingen till ån, utsmyckningar 
och gestaltningen av parken. Den bostadsnära parken med dess centrala samt skyddade läge 
i området är viktigt för det vardagliga livet då parken är den enda öppna sammanhängande 
ytan i solläge utan direkta bullerkällor.
Bostadsgårdarna kommer att bli en viktig plats för umgänge då de allmänna platserna för 
samvaro i planområdet är relativt små i kombination med att området ligger mellan två bul-
lerkällor. Mängden solljus på gårdarna är mycket viktiga för att öka trivseln. Då gårdarna är 
relativt små i förhållande till höga våningsantal blir detta extra viktig att ta hänsyn till vid 
genomförandet av planen. För att främja sol bör öppningar i kvarteren och lägre hushöjder 
vändas åt söder. 
Viktigt att gårdarna utformas med mycket grönska, utan, eller med endast lite vegetation 
och grönska, blir gårdarna inte lika tilltalande och trivsamma för de boende. 
Inom planen ryms ingen förskola vilket är negativt för både de barnfamiljer som vill bosätta 
sig i området. Förskola i närområdet skapar bättre förutsättningar för ett gott vardagsliv.

Trygghet

Nya bostäder med lokaler i bottenvåningarna kommer att bidra till ökad trygghet genom 
att området blir mer befolkat. Området har i dagsläget endast en dagsbefolkning vilket 
tillsammans med långa kvarter, stängsel och taggtråd bidrar till en känsla av otrygghet och 
att fotgängare inte hör hemma på platsen. Planens genomförande gör området mer befolkat 
under flera av dygnets timmar då planen innebär både bostäder samt kommersiella lokaler. 
En konsekvens av att planförslaget består mestadels av bostäder är att många pendlar bort 
från platsen dagtid för att arbeta. Området riskerar därför att bli tomt och ödsligt dagtid. 
Detta motverkas till viss del genom lokaler i bottenvåningar samt kontor i området som kan 
bidra till ögon mot gatan dagtid.
Både parkeringshusen och bebyggelsen längs med parken i norr är platser som gående och 
cyklister behöver passera för att röra sig mellan planområdet och Kungsbackas mer centrala 
delar. För att öka tryggheten är det därför viktigt att arbeta med gestaltningen av och funk-
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tionerna i bottenvåningarna i dessa lägen. Gångtunneln under järnvägen från parken i norr 
framhålls särskilt av SKA-gruppen som en utmanande plats ur ett trygghetsperspektiv. Den 
är också en väldigt viktig plats då många behöver passera den i sin vardag. Både gångtun-
neln vid parken i norr och gångtunneln i söder kan upplevas som otrygga och ödsliga, fram-
för allt kvälls- och nattetid. Planen säkerställer lokaler i bottenvåningen på dessa platser för 
att skapa ögon mot gatan. I kommande planeringsskeden är det också viktigt med gestalt-
ningen och belysningen på dessa platser.
Det är positivt för funktionshindrade med lättillgänglig service på nära avstånd från bosta-
den samtidigt som det ökar tryggheten genom mänsklig närvaro under stora delar av dygnet. 
Lokaler i parkeringshusens bottenvåningar kan vara en lämplig plats för verksamheter som 
är störande för omgivningen, vilket inte är lämpligt i bottenvåningen av bostadshus. Utrym-
met mellan parkeringshuset i norr och järnvägen riskerar att bli en baksida som kan upplevas 
som en otrygg plats.

Mobilitet

Närheten till centrala Kungsbacka, tågstationen och busshållplatsen samt nya gång- och 
cykelstråk skapar goda förutsättningar för en bra mobilitet i planområdet för fotgängare och 
cyklister. Planområdet ligger nära centrum, skolor, handel, rekreation och idrottsanlägg-
ningar. Detta skapar förutsättningar för en bilfri livsstil för de som bosätter sig i området. 
Ett minskat beroende av resor med bil är positivt ur ett jämlikhets-och jämställdhetsper-
spektiv och för miljön. Då planförslaget saknar förskola betyder det att föräldrar i större ut-
sträckning riskerar att skjutsa barnen med bil till förskolan på grund av långa avstånd istället 
för att promenera eller cykla.
Det föreslås ett diagonalt stråk som går från det tidigare framtagna planprogramområdets 
sydöstra hörn, genom planområdet för etapp 1, över den bostadsnära parken via den norra 
parken och vidare in mot centrum. Det diagonala stråket kommer också att ansluta till kom-
mande etapper i planens närområde.Stråket kommer skapa en gen väg mellan planområdet 
och centrum. Cykel- och gångstråk längs med det diagonala stråket regleras inte i detalj-
planen men är inritat i gestaltningsprogrammet för allmän plats. Stråket anses också viktigt 
för att knyta an Hålabäcksområdet till centrum. Det finns önskan hos SKA-gruppen om 
att lägga än mer arbete på stråket för att få det välfungerande och för att knyta ihop stadens 
olika delar. 
Parken i det nordvästra hörnet kommer att få en viktig funktion som entrépunkt mellan pla-
nområdet och centrala Kungsbacka. Om gestaltningen av parken genomförs väl kommer det 
skapa en tydlighet i stadsstrukturen, vilket ökar förståelsen för platsen och gör det lättare att 
röra sig mellan olika områden.
I dagsläget upplevs vägen mellan planområdet och Kungsbacka station som svårorienterad 
trots att det faktiska avståndet är kort. Flera i SKA-gruppen framhåller att stråket till statio-
nen behöver förbättras. Det pågår även ett arbete på kommunens teknikavdelning att stärka 
kopplingen mellan planområdet och stationen vilket är positivt. Dock finns det inget som 
säkerställer att det genomförs i detaljplanen vilket gör det viktigt att följa upp i kommande 
planeringsskeden. I diskussioner med SKA-gruppen lyftes förslaget att använda skyltar med 
avstånd till olika målpunkter för att visa hur centralt planområdet faktiskt är. Detta skulle 
kunna hjälpa till att minska den barriär som järnvägen utgör och även minska det upplevda 
avståndet mellan planområdet och stationen.
En omvandling av Varbergsvägen kommer delvis att skapa bättre förutsättningar för fot-
gängare och cyklister i och med förbättrade gång- och cykelvägar och nya övergångar. Om 
ett kollektivtrafikkörfält anläggs i vardera riktningen är detta också mycket positivt för en 
bättre och mer tillgänglig kollektivtrafik i södra Kungsbacka. Enligt gestaltningsprogram-
met kommer det att finnas refug på mitten av vägen vilket är positivt för framför allt barn, 
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äldre, funktionshindrade och andra som har svårt att röra sig snabbt eller behöva vila under 
tiden de tar sig över vägen. Samtidigt kommer vägen att bli ännu bredare än idag och antag-
ligen ha större trafikmängder. I och med den nya exploateringen kommer också fler barn att 
behöva röra sig i trafikmiljön. Varbergsvägen kommer alltså fortsatt att vara en tydlig fysisk 
barriär.
För att stärka mobiliteten för gående hade det varit positivt om övergångar över Varbergsvä-
gen blir övervakade med trafikljus. Detta gäller framför allt övergången vid busshållplatsen 
och vid rondellen i söder som är de som kommer att användas mest frekvent av barn och 
unga när de rör sig till och från skolan. 

Samvaro

Planen kommer att tillskapa en ny bostadsnära park i anslutning till bostadskvarteren. Par-
ken i norr kommer att utvecklas och lekplatsen som finns i parken idag kommer att byggas 
om. Detta kommer att bidra till bättre ytor för vistelse på offentliga ytor än vad som finns i 
området idag. 
Som tidigare nämnts i nulägesanalysen används parken i norr inte särskilt mycket idag på 
grund av sitt bullerutsatta läge. Även efter planens genomförande kommer parken att ligga i 
ett utsatt läge mellan två bullrande barriärer (Varbergsvägen och järnvägen). Att arbeta med 
bullerreducerande åtgärder för parken är därför mycket viktigt för att den ska bli trivsam att 
vistas i. Vid sidan av bullerreducerande åtgärder är en välgjord gestaltning med hög kvali-
tet av bebyggelsen med mycket grönska något som i någon mån även kompenserar för det 
bullerutsatta läget. En planbestämmelse om bullerskydd i närheten av parken kan eventuellt 
säkerställa bättre ljudmiljö i parken. Detta behöver utredas ytterligare. 
Den bostadsnära parken i mitten av området kommer att vara omgiven av bebyggelse vilket 
kan bidra till en lugn och vilsam miljö i ett i övrigt bullerutsatt område. Att parken dess-
utom ligger längs det nya diagonala stråk som planeras gör att den har bra möjligheter att 
bli lättillgänglig mötesplats för spontana möten. I gestaltningsprogrammet lyfts denna park 
fram som en viktig plats för umgänge samt viktig del av det diagonala stråket, vilket är po-
sitivt. För att inte skapa osäkerhet om den bostadsnära parken är privat och hör till gårdarna 
är det viktigt att denna utformas på ett sätt som bjuder in till umgänge av andra än de som 
bor närmast. Till exempel genom att parken vänder sig mot det diagonala stråket snarare 
än till bostäderna. Kvartersstrukturen har anpassats för att verka bullerreducerande vilket är 
positivtför den bostadsnära parken. 
Områdets identitet och gestaltning kan bidra till upplevelsen av gemenskap i området. 
Platsens historia kan lyftas fram genom materialval konstutsmyckning i någon form. Detta 
skulle till exempel kunna vara något som återknyter till det nuvarande verksamhetsområdet.

Barnkonsekvenser

Planen skapar en bostadsnära park och bibehåller den lekplats som finns i norra delen av 
planområdet. Detta skapar en ny målpunkt för barn och behåller befintlig. Dock kommer 
antagligen den norra lekparken att fortsatt vara väldigt bullerutsatt. Lekplatsen i norr kan bli 
en målpunkt som används av barn som bor även utanför planområdet om den blir tillräckligt 
trivsam och får till en bra ljudmiljö. 
Att kunna och vilja vara fysiskt aktiv utomhus ger en högre livskvalitet. Om barn har möj-
lighet till detta i sitt närområde skapas en tillhörighet och relationen till området påverkas 
positivt. 
I planens närområde finns goda förutsättningar för kollektivtrafik, vilket är viktigt för att 
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äldre barn ska kunna ta sig till och från området på ett självständigt sätt. Kollektivtrafik 
är också viktigt för äldre barns möjlighet till att själva röra sig mellan skola, hemmet och 
aktiviteter. De blir inte beroende av föräldrars tillgång till bil eller möjlighet att skjutsa. Det 
är därför positivt för barns mobilitet att det byggs bostäder i ett läge med god kollektivtrafik 
och med gångavstånd till många målpunkter som lockar barn. Samtidigt blir det viktigt att 
fortsatt utveckla tillgången med kollektivtrafik till olika kommundelar.
Tvärgatorna mellan kvarteren har potential att vara trafiksäkra gator, vilket skapar förutsätt-
ningar för barn att röra sig friare i området. Det är viktigt att skapa intressanta stråk även i 
barns ögonhöjd vid utformningen av det diagonala stråket som går genom planområdet och 
kopplar till centrum. Eftersom barn upplever avstånd som längre än vuxna är det viktigt att 
skapa förutsättningar för barn att använda det gena tvärstråket.
För små barn handlar tryggheten i det offentliga rummet främst om trafiksäkerhet och 
skydd mot andra eventuella olyckor, därför är utformningen av Varbergsvägen viktig för 
dem. Detta beskrivs mer under rubriken mobilitet.
I närområdet finns tre gymnasieskolor, tre förskolor och en högstadieskola. Därmed rör sig 
många barn och unga genom området, och många ungdomar åker buss från Varbergsvägen. 
Gemensamma skolvägar är en typ av samvaro. I och med planens genomförande kommer 
elever som bor i planområdet kunna gå på egen hand till och från skolan. Många elever på 
dessa skolor kommer också att påverkas positivt av bättre kollektivtrafik vid Varbergsvägen.

Ekonomiska konsekvenser
Det tillskott av bostäder som planförslaget möjliggör bidrar till att upprätthålla och förbätt-
ra kundunderlaget till den kommersiella servicen i stadskärnan samt skapar förutsättningar 
för kommersiell service inom det egna området. 
Behovet av färdtjänst kan minska eftersom möjligheten finns för de boende att på egen hand 
ta sig till exempelvis vårdcentral, apotek och livsmedelsbutik.
I detaljplanen föreslås kommunalt huvudmannaskap för allmän plats, vilket gäller VÄG, 
GATA och PARK. Dessa förvaltas med kommunala skattemedel.
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Genomförandebeskrivning

Inledning
Den här delen av planbeskrivningen redogör för hur detaljplanen är tänkt att genomföras. 
Här redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som 
behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljpla-
nen.
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan fungerar som väg-
ledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället 
av plankartan och planbestämmelserna. Beskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 
genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor

Detaljplanens tidsplan

Samråd:    1 kv. 2022
Granskning:    3 kv. 2022 
Godkännande byggnadsnämnden: 4 kv. 2022
Antagande kommunfullmäktige: 1 kv. 2023
Laga kraft:    1 kv. 2023 (förutsatt att planen inte överklagas)

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga enligt detalj-
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomför-
andetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny plan eller ändrar 
gällande plan. Fastighetsägaren har efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning 
för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.

Markägoförhållanden

Kungsbacka kommun äger fastigheterna Kungsbacka 4:6, Kungsbacka 4:16, Kungsbacka 
4:26, Kungsbacka 4:27 och Lantmästaren 2. Balder i Göteborg AB äger Verkmästaren 6 och 
Verkmästaren 7, Balder VM 10 i Kungsbacka AB äger Verkmästaren 10, Balder Verkmästa-
ren 11 AB äger Verkmästaren 1, Balder 2015 AB äger Lantmästaren 1 och Cirkle K Sverige 
AB äger Verkmästaren 3. 
Balder Projektutveckling AB är exploatör och ska genomföra utbyggnaden av detaljplanen 
enligt nedan beskrivning. 
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av detaljplanens fastighetsförteckning.
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen anger att kommunen är huvudman för allmän plats, vilket innebär att kommu-
nen ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Allmän plats inom planområ-
det omfattar VÄG, GATA och PARK.

Anläggningar inom kvartersmark

Exploatören ansvarar för utbyggnad av kvartersmark för bostadsändamål, parkeringsän-
damål, kontorsändamål samt centrumverksamheter vad avser utförande, kostnader samt 
framtida drift och underhåll. Ansvaret omfattar samtliga anläggningar inom kvartersmark 
såsom bostadshus, miljöhus/förråd, gemensamma gårdar, dagvattenanläggningar, parke-
ringsanläggningar för bil och cykel samt lek- och grönytor. Exploatören ansvarar även för 
rivning av befintliga byggnader och anläggningar inom de fastigheter som de äger inom 
planområdet och kommunen ansvarar för rivning av befintliga byggnader och anläggningar 
inom de fastigheter som de äger inom planområdet. 
Ansvaret för drift och underhåll av anläggningar som tillgodoser flera fastigheters behov bör 
överlämnas till en nybildad gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening. Se avsnit-
tet om fastighetsrättsliga frågor nedan.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Mark ingående i allmän plats

Detaljplanen medför en rättighet och skyldighet för kommunen att lösa in den mark som 
utgör allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. De fastigheter som planläggs med 
allmän platsmark redovisas i tabell nedan under fastighetsrättsliga konsekvenser.  
Kommunen ska ersätta exploatören för inlösen av intrånget. Ersättning för inlösen av mar-
ken ska täckas av exploateringsbidraget.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder ska ske med stöd av detaljplanen. 
Fastighetsindelningsbestämmelser och bestämmelser om rättighetsområden bedöms inte 
vara nödvändiga för planens genomförande. 
Genomförandet av detaljplanen kommer att innebära lantmäteriåtgärder såsom  fastighets-
reglering, avstyckning, anläggningsåtgärd och ledningsrättsåtgärd. 
Avstyckning ska genomföras för att bilda nya fastigheter inom kvartersmark. De markom-
råden som utgör allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap ska överföras genom 
fastighetsreglering till en angränsande kommunal fastighet. Kvartersmark som har byggrätt i 
höjdled över allmän platsmark ska fastighetsbildas genom 3D-fastighetsbildning.
Underjordiska garage som ska nyttjas gemensamt av flera fastigheter kan inrättas som ge-
mensamhetsanläggning, genom anläggningsförrättning. Område för Teknisk anläggning E 
kan upplåtas med ledningsrätt, hyresavtal eller äganderätt. 
Ledningsrätt bör bildas för befintliga och nya allmänna ledningar inom området samt even-
tuellt ompröva befintlig ledningsrätt, 1384-83/80.1.
Avstyckning och fastighetsreglering i enlighet med detaljplanen ska vara genomförd innan 
bygglov kan beviljas. 
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Fastighet Erhåller mark Avstår mark Markanvänd-
ning

Kungsbacka 4:6 Ca 10 475 Allmän plats, 
gata, väg och 
park

Kungsbacka 4:6 Ca 1310 kvm Kvartersmark 
bostäder, kontor

Kungsbacka 4:26 Ca 600 kvm Allmän plats, 
park

Kungsbacka 4:26 Ca 300 kvm Kvartersmark 
parkering

Kungsbacka 4:27 Ca 80 kvm Allmän plats, 
gata

Verkmästaren 3 Ca 840 kvm Allmän plats, 
gata och väg

Verkmästaren 3 Ca 80 kvm Kvartersmark 
bostäder

Verkmästaren 6  Ca 5400 kvm Allmän plats, 
väg, gata och 
park

Verkmästaren 6 Ca 20 kvm Kvartersmark 
bostäder

Verkmästaren 7 Ca 980 kvm Allmän plats, 
gata och väg

Verkmästaren 10 Ca 1485 kvm Allmän plats, 
gata

Verkmästaren 11 Ca 935 kvm Allmän plats, 
gata

Lantmästaren 1 Ca 110 kvm Allmän plats, väg
Lantmästaren 1 Ca 1100 kvm Kvartersmark 

bostäder och 
kontor

Lantmästaren 2 Ca 720 kvm Allmän plats, 
gata

Vägmästaren 4 Ca 1600 kvm Allmän plats, väg
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Gemensamhetsanläggningar

En gemensamhetsanläggning kan inrättas för funktioner/anläggningar som flera fastighe-
ter har behov av. Detta sker genom en anläggningsförrättning som utförs av lantmäteriet. 
Vid förrättningen beslutar lantmäteriet om anläggningens omfattning och standard, vilka 
fastigheter som ska delta samt vilka andelstal som ska gälla för fördelning av kostnader för 
anläggningens utförande och drift. Varje deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån 
sitt andelstal.
Under några av bostadskvarteren planeras det att anläggas underjordiska garage för det 
gemensamma parkeringsbehovet för kvarteren. För de fall kvarteren indelas i två eller 
flera fastigheter kan garageanläggningen ingå i en gemensamhetsanläggning som förval-
tas gemensamt av delägarna. Beroende på hur kvarteren uppdelas i olika fastigheter kan             
gemensamhetsanläggningar bildas för gemensamma gårdar, miljöhus, dagvattenanläggning-
ar inom kvartersmark med mera. 

Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att få använda en annan fastighet. Det kan till exempel 
vara rätt att använda en väg eller rätt att anlägga en ledning över en annan fastighet. Det 
finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom 
avtal mellan fastigheternas ägare, officialservitut bildas genom beslut från en myndighet, 
vanligtvis lantmäteriet. 
Detaljplanen bedöms i övrigt inte ge upphov till nya servitutsupplåtelser eller påverka befint-
liga servitut. Beroende på hur den nya bebyggelsen utformas och delas in i fastigheter kan 
det dock uppstå behov av nya servitut.

Ledningsrätt

Allmänna ledningar som kommunen ansvarar för kommer att anläggas i allmän platsmark 
som kommunen kommer att äga varpå en rättighet inte behöver upprättas. 
Inom planområdet finns en ledningsrätt för fjärrvärme, 1384-83/80.1. Ledningsrätten kan 
komma att behöva omprövas för att anpassas till den nya byggnationen. Vid tillkommande 
ledningsdragningar av fjärrvärmen utanför befintligt ledningsrättsområde ska ledningsrätt 
sökas hos lantmäteriet. Ledningsägaren ansvarar för och bekostar ny ledningsrätt för till-
kommande ledningar utanför befintligt rättighetsområde. För de fall ledningsrätten behöver 
omprövas inom blivande kvartersmark för bostäder ska fastighetsägaren och ledningsrättsha-
varen avtala om vem som bekostar den omprövningen och flytt av ledningar. Ledningshava-
ren ansvarar för ansökan om omprövning av ledningsrätten.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Exploatören ansöker om och bekostar avstyckning och fastighetsreglering för bildande av 
fastigheter med bostads-, parkering- och kontorsändamål i enlighet med detaljplanen samt 
bildande av ny gemensamhetsanläggning för underjordiskt garage.  
Kommunen ansöker om och exploatören bekostar fastighetsreglering för överföring av bli-
vande allmän platsmark till angränsande kommunal fastighet. 
Respektive ledningsägare för allmänna ledningar ansvarar för att ansöka om och bekosta 
lantmäteriförrättning avseende ledningsrätt. 
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Avtal

Avtal mellan kommunen och exploatör

Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för exploateringsavtal/genomförandeavtal ska sådant 
avtal ingås i alla projekt där det behövs för att en detaljplan ska kunna genomföras på ett 
rationellt och ändamålsenligt sätt. Genomförandeavtalet förhandlas löpande under plan-
processen och ska vara undertecknat av exploatören innan detaljplanen antas. Detaljplanen 
antas först efter det att kommunstyrelsen godkänt genomförandeavtalet.

I det här projektet kommer genomförandeavtalet att omfatta:
 Definition av exploateringsområdet. 
 Tidsplan för utbyggnad, inklusive eventuell etappvis utbyggnad. 
 Fördelning av ansvar och kostnader för utbyggnad av anläggningar inom               
 planområdet.  
 Vid kommunalt huvudmannaskap utför kommunen utbyggnad av allmän plats på  
 exploatörens bekostnad (exploateringsbidrag). Utbyggnaden sker till självkostnads- 
 pris enligt reglerna om gatukostnader i PBL. Betalning sker löpande i takt med att 
 området byggs ut. 
 Åtgärder inom kvartersmark för bostad-, parkering och kontorsändamål ansvarar  
 exploatören för.  
 Principer för marköverlåtelser mellan kommunen och exploatören. Vid kommunalt  
 huvudmannaskap är utgångspunkten att exploatören överlåter allmän platsmark till  
 kommunen utan ersättning.  
 Reglering av exploatörens ansvar att erlägga avgift enligt kommunens VA-taxa. 
 Reglering av exploatörens ansvar för att bekosta undersökningar som inte omfattas  
 av plankostnadsavtalet. 
 Fördelning av ansvar för ansökan om och bekostande av lantmäteriåtgärder. 
 Exploatörens skyldighet att, där det är rimligt och lämpligt, upplåta viss del av        
 bostäderna med hyresrätt samt att del av dessa ska förmedlas via kommunens         
 bostadsförmedling. 
 Principer för uthyrning av bostäder med särskild service (BmSS) mellan kommunen  
 och exploatören.  
 Reglering av exploatörens skyldighet att sälla säkerhet till kommunen för att säker 
 ställa exploatörens åtaganden. 
 Övriga frågor som behöver regleras för exploateringsområdets rationella och ända- 
 målsenliga utbyggnad. 
Avtalet medför bland annat att detaljplanens genomförande säkerställs ekonomiskt samt att 
samordningen mellan exploatören och kommunen regleras avseende utbyggnad av kvar-
tersmark respektive allmän plats. För exploatören innebär avtalet att kostnader för planens 
genomförande tydliggörs och att exploatören känner till kommunens intentioner avseende 
utbyggnad av allmän plats med mera.
Avtal om marköverlåtelse av allämän platsmark, kvartersmark för bostäder och parkering 
samt hyresavtal för BmSS kommer även att upprättas mellan kommunen och exploatören. 
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Avtal mellan exploatören och övriga fastighetsägare (eller samfällighetsfören-
ing)

Avtal om marköverlåtelse och hyresavtal ska upprättas mellan exploatören och ägaren till 
fastigheten Verkmästaren 3.

Avtal mellan ledningsägare och exploatör

Avtal om omprövning och överenskommelse om ledningsrätt bör upprättas mellan exploatör 
och ledningsägare till ledningsrätt 1384-83/80.1, fjärrvärme.
Innan detaljplanen antas bör avtal avseende omläggningar av ledningar tecknas mellan res-
pektive ledningsägare och exploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader och 
utförande samt ansökan om ledningsrätt.

Dispenser och tillstånd

Dispenser

Inom planområdet finns trädalléer vilka behöver tas bort eller flyttas på för att kunna ge-
nomföra detaljplanen. Kommunen ansöker om dispens med förslag på kompensationsåtgär-
der under den pågående planprocessen.

Tekniska frågor

Trafik

Väg utgör allmän plats och ska byggas ut av kommunen i enlighet med planförslaget. Ut-
byggnaden finansieras till delvis genom exploateringsbidrag från exploatören.

Gator

Gator utgör allmän plats och ska byggas ut av kommunen i enlighet med planförslaget. 
Utbyggnaden finansieras genom exploateringsbidrag från exploatören.

Gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar utgör allmän plats och ska byggas ut av kommunen i enlighet med 
planförslaget. Utbyggnaden avses finansieras genom exploateringsbidrag från exploatören.

Parkering

All parkering för den nya bebyggelsens behov ska anordnas av exploatören inom kvarters-
mark i form av parkeringshus samt kompletterande underjordiskt garage. Exploatören byg-
ger ut och bekostar parkeringsanläggningarna.

Kollektivtrafik

På Varbergsvägen kommer nya kollektivtrafiksanläggningar att byggas ut för kollektivtrafik 
i båda riktningar. Kommunen ansvarar för och bygger ut anläggningen, vilken delvis finan-
sieras genom statliga bidrag.

Park och natur

Parkområden utgör allmän plats och ska iordningställas av kommunen i enlighet med plan-
förslaget. Utbyggnaden finansieras genom exploateringsbidrag från exploatören.
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Vatten och avlopp

Planområdet kan anslutas till kommunalt dricks-, spillvatten- och dagvattennät, vilket är ut-
byggt inom planområdet. Val av anslutningspunkt till de nya fastigheterna görs vid beställ-
ning av inkoppling under utbyggnadsskedet. Utbyggnad av VA-nät och öppna dagvatten-
anläggningar inom planområdet fram till fastighetsgräns för de nya fastigheterna utförs och 
bekostas av kommunen, VA-kollektivet och finansieras genom uttag av anslutningsavgifter.
Brandvattenförsörjning föreslås ske genom utbyggnad av konventionellt brandvattensystem 
med maximalt 150 meter mellan brandposterna. Samråd ska ske med Räddningstjänsten. 
Inför byggnation ska exploatören kontakta kommunens tekniska förvaltning för information 
om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutning.

Dagvatten

All fördröjning av dagvatten från bostadshus, kontor och parkeringsanläggningar ska ordnas 
inom kvartersmark innan det leds vidare till det allmänna dagvattennätet. Exploatören är 
skyldig att ordna och bekosta erforderlig fördröjning och rening av dagvatten inom respek-
tive kvarter.
Kommunen kommer bygga ut fördröjning- och reningsanläggningar inom planområdet för 
omhändetagande av dagvatten från gatorna. 

Övriga ledningar

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören an-
gående projektets påverkan på ledningarna. Avtal angående omläggning av ledningar bör 
tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, innan detaljplanen antas av kommunen, för 
att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.

El

Inom planområdet behöver det kompletteras med flera nya nätstationer för el. Detaljplanen 
medger att stationerna får byggas in i bostadshusen och parkeringsanläggningarna, vilket 
möjliggörs med användningen E i de kvarteren. Exploatören ansvarar för att samordna med 
Eon vid byggnation av bostäder och parkeringsanläggningar.

Fjärrvärme

Planområdet kan anslutas till fjärrvärmenät, vilket finns utbyggt i delar av planområdet och 
kan byggas ut till resterande delar. Nya fjärrvärmeledningar kan anläggas i allmän plats 
inom planområdet. 

Tele och fiber

Planområdet kan anslutas till bredbandsnät, vilket är utbyggt inom planområdet. Nya bred-
bandskablar kan anläggas i allmän plats inom planområdet.

Markmiljö

Exploatören ansvarar för och bekostar omhändetagandet av markmiljöföroreningar inom 
planområdet. För den mark som exploatören ska förvärva av kommunen hanteras eventuella 
markmiljöföroreningar i köpeavtalet. Kommunen ansvarar för, men exploatören bekostar 
genom exploateringsbidrag, för den eventuella marksanering som krävs inom mark som 
utgör allmän platsmark.
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1 Inledning 

AFRY har på uppdrag av Kungsbacka kommun tagit fram en trafikutredning som 
underlag för Detaljplan för bostäder, centrum och kontor inom sydöstra centrum 
etapp 1, i Kungsbacka stad. Eftersom det planeras en rad förändringar i 
trafiksystemet i området behöver ett flertal frågor utredas och gatuutformning 
studeras. 

Den aktuella utredningen tar vid där trafikutredningen från planprogrammet slutade 
och fördjupar utredningen i huvudsak avseende trafikutformning, mer detaljerade 
ytanspråk för samtliga gaturum och en mer detaljerad anpassning till aktuellt förslag 
på bebyggelse. Visst kompletterande analysarbete utförs också utifrån ny föreslagen 
utformning. 

1.1 Bakgrund och syfte 
Sydöstra centrum i Kungsbacka är tänkt att bli en attraktiv stadsdel som kopplas ihop 
med de nuvarande mest centrala delarna av staden, Kungsbacka innerstad och Aranäs 
stadsdel. När området utvecklas ska det bli en naturlig del av framtidens centrum i 
Kungsbacka. Det som tidigare varit en liten stadskärna står inför en expansion både 
åt nordväst och sydöst. Området som de planerade detaljplanerna täcker består i dag 
främst av verksamheter.  

 
Figur 1 Översiktskarta med aktuellt utredningsområde markerat  
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Området har delats in i etapper och deletapper för att förenkla hanteringen i 
planprocessen och längre fram byggprocessen, se Figur 2.Inom etapp 1 planeras det 
för kvartersstad med en blandning av verksamheter och bostäder. 

 
Figur 2 Föreslagen etappindelning för Sydöstra centrum. Blå markering: trafikförslagets 
utbredning. 

 
Utbyggnadsplanerna medför att trafiksystemet i området behöver ses över, ett flertal 
trafikala frågor utredas och gatuutformningen studeras. Intentionen för 
trafikutredningen är att Varbergsvägen, Lantmannagatan och Syréngatan ska 
utvecklas till stadsmässiga gator och ett mål är att genomfartstrafik genom 
planområdet och förbi Kungsbacka Rececentrum ska flyttas över till stråket 
Varbergsvägen – Söderåleden. Syftet med detta är att öka framkomligheten för 
kollektivtrafiken kring Resecentrum och minska trafiken genom Kungsbacka 
innerstad. 

I den här utredningens framtagna trafikförslag ingår del av etapp 1 samt del av 
Varbergsvägen och Lantmannagatan. Trafikförslaget ska bidra till ovan beskrivna 
mål om ökad framkomlighet för kollektivtrafiken och minskad genomfartstrafik i 
Kungbacka Innerstad. 

Följande platser och frågor specificerades från start som viktiga, de har studerades 
närmare och ingår i trafikförslaget: 

• Utredning av utformningen i korsningen Lantmannagatan-Hantverksgatan 
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• Utredning av utformning i korsningen Lantmannagatan-Varbergsvägen-
Söderåleden 

• Utredning av åtgärder för minskad genomfartstrafik på Syréngatan inklusive 
utformning i korsningen Söderåleden-Syréngatan-Östra Långgatan 

• Utredning av utfarter eller alternativ till utfarter från planområdet till 
Varbergsvägen 

• Utformning och placering av passager för oskyddade trafikanter tvärs 
Varbergsvägen i syfte att stärka öst-västliga stråk 
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2 Nulägesbeskrivning 

Planområdet är beläget i sydöstra delen av Kungsbacka, direkt sydöst om 
Kungsbacka centrum, vilket är ett väldigt bra läge för ny kvartersstad med närhet till 
bland annat Resecentrum med bussförbindelser och järnvägsstation samt centrum. 
Området avgränsas av järnvägen i väster, Söderån i norr, Hantverksgatan i söder och 
befintliga flerbostadshus i öster, se Figur 1.  

2.1 Målpunkter 
Inom och nära området ligger idag förutom verksamheter och ett fåtal bostadshus 
bland annat ett polishus, en brandstation, två drivmedelsstationer, ett fåtal 
restauranger/gatukök, en mindre dagligvaruhandel, en skola samt fyra förskolor, se 
Figur 3. Brandstationen ska på sikt flytta, men det är oklart när i tid detta kan komma 
att ske.  

 
Figur 3 Målpunkter inom och nära utredningsområdet 

 
Närservice- och rekreation 

• Polisstation – inom planområdet, utryckning via Lantmannagatan 
• Brandstation – inom planområdet, utryckning via Varbergsvägen 
• Natur/rekreation – Söderån, direkt norr om planområdet 
• Natur/rekreation – Hålabäck, mindre naturområde 
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• Lekplats – direkt nordväst om planområdet 
• Skola och förskola – direkt öster om planområdet (Hålabäcksskolan, flera 

förskolor) 
 

Kollektivtrafik 
• Tåg och buss – ca 0,5 km till Kungsbacka Resecentrum 
• Buss –Hållplats Inlag på Varbergsvägen 
• Buss – Hållplats Syréngatan på Söderåleden  

 

Centrum 
• Kungsbacka centrum – ca 0,5 km (shopping och viss kultur, nöjesliv) 
• Göteborg centrum – ca 25 km (storstad) 

2.2 Förutsättningar för gångtrafikanter och cyklister 
Gång- och cykelnätet är väl utbyggt i och kring utredningsområdet. Samtliga gator 
har som minst en gångbana på ena sidan.  

Längs Varbergsvägen finns en gemensam gång- och cykelbana utmed östra sidan. 
Stråket ingår i det nationella stråket Kattegattleden och i det kommunala 
kommundelstråket, vilket finns utpekat i Kungsbackas Gång- och cykelstrategi. 
Kommundelstråken är del av huvudstråken och har en viktig funktion som 
pendlingsstråk, både för de som bor i Kungsbacka stad och för de som pendlar från 
kommunens övriga delar. Dessa stråk bör ha hög framkomlighet, trygghet och 
säkerhet. 

Utmed Söderån, norr om Söderåleden, finns en gemensam gång- och cykelbana som 
ingår i huvudcykelnätet Cykelspåret. Längs södra sidan av Söderåleden finns en 
gemensam gång- och cykelbana som ingår i det lokala cykelvägnätet. 

Längs Hantverksgatans västra sida finns en gemensam gång- och cykelbana som 
ingår i huvudcykelvägnätet.  

Längs Lantmannagatans norra/västra sida finns en gemensam gång- och cykelbana 
som ingår i det lokala cykelvägnätet idag, men som i framtiden bör ingå i 
huvudcykelvägnätet. 

Längs Syréngatan saknas cykelbana vilket är en brist i finmaskigheten när planerna 
byggs ut. 

De befintliga gång- och cykelbanorna i anslutning till planområdet visas i Figur 4.  
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Figur 4 Befintliga gång- och cykelvägar  

Inom planområdet finns ett övergångsställe med cykelpassage tvärs Varbergsvägen 
norr om Söderåleden samt i samtliga ben av cirkulationsplatsen i korsningen med 
Hantverksgatan. I övrigt saknas gång- och cykelpassager tvärs Varbergsvägen. På 
Hantverksgatan finns ett övergångsställe med cykelpassage väster om korsningen 
med Lantmannagatan. På Lantmannagatan finns övergångsställen med cykelpassager 
i anslutning till korsningarna med Varbergsvägen och Hantverksgatan. I övrigt 
saknas gång- och cykelpassager tvärs Lantmannagatan. Fåtalet gång- och 
cykelbanekopplingar tvärs Lantmannagatan och Varbergsvägen bidrar till att gatorna 
bildar barriärer för oskyddade trafikanter i väst-östlig riktning.  

Västkustbanan och Söderån innebär barriärer för samtliga trafikslag och påverkar 
tillgängligheten mellan olika områden i Kungsbacka. I Fördjupad Centrumanalys1 
föreslås en ny koppling för gång- och cykeltrafik över Västkustbanan för att öka 
tillgängligheten för gående och cyklister i väst-östlig riktning. Stråkanalysen som 
gjorts inom planarbetet stärker den slutsatsen. I samma analys föreslås att gång- och 
cykelstråken längs Varbergsvägen och Syréngatan förstärks2. 

I dagsläget finns ingen allmän cykelparkering inom utredningsområdet. 

2.3 Förutsättningar för kollektivtrafikresande 
Kungsbacka Resecentrum med buss- och tågförbindelser ligger ca 0,5 km norr om 
utredningsområdet. Härifrån avgår både pendeltåg mot Göteborg samt fjärrtåg 
mellan Göteborg och Köpenhamn. Tågtrafiken som passerar (och stannar i) 

 
1 PM Fördjupad Centrumanalys, Ramböll 2018, sid 21-22 
2 PM Fördjupad Centrumanalys, Ramböll, sid 24 
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Kungsbacka ingår i Västkuststråket som är ett mycket viktigt stråk för ett attraktivt 
regionalt kollektivtrafikresande. Härifrån avgår också flera regionala busstrafiklinjer 
som bedöms som mycket starka eller starka3. Det finns också några lokala 
busstrafikstråk i Kungsbacka kommun som bedöms som starka och viktiga för 
kollektivtrafikens attraktivitet. 

Linjebusstrafik trafikerar både Varbergsvägen och Söderåleden. Närmaste hållplats 
är Inlag på Varbergsvägen, som tillhör en av de tio populäraste hållplatserna i 
staden4, samt hållplats Syréngatan på Söderåleden. 

Hållplats Inlag trafikeras av Hallandstrafiken linje 732, 742, 744, 746 och 747 samt 
stadsbusstrafik linje 1 och 3. Några av dessa linjer tillhör de starka regionala stråken  
Kungsbacka-Fjärås och Kungsbacka-Åsa och det lokala stråket Fors-Hede station 
som trafikeras av busslinje 1. Längs ett starkt stråk ställs krav på bland annat 
turtäthet. Längs Vabergsvägen löper bussar som tillhör stråken. I högtrafik kör 
busstrafiken idag med halvtimmes turtäthet. 

Hållplats Syréngatan trafikeras av Hallandstrafiken linje 735 och 745 samt 
stadsbusstrafik linje 2. I högtrafik kör busstrafiken idag med halvtimmes turtäthet.  

Närheten till hållplats Inlag på Varbergsvägen samt närheten till Resecentrum med 
buss- och tågförbindelser gör att möjligheterna att resa med kollektivtrafik bedöms 
som god. Dock har kollektivtrafiken på Varbergsvägen framkomlighetsproblem idag, 
framförallt på eftermiddagen då kollektivtrafiken hamnar i samma köer som övrig 
motortrafik på Varbergsvägen, vilket gör det mindre attraktivt att resa kollektivt. 

2.4 Förutsättningar för biltrafik 
Varbergsvägen går i nord-sydlig riktning genom planområdet och binder samman 
Kungsbacka centrum och de norra delarna av staden med de sydöstra delarna. Den 
utgör också en huvudled för infart till Kungsbacka stad från sydost, till exempel från 
Fjärås. Gatan trafikeras av ca 17 650 fordon per dygn, varav ca 40 % av den 
norrgående trafiken är trafik som passerar centrum utan att stanna5, samt ett flertal 
viktiga busslinjer. Varbergsvägen är utpekad som trafikled för trafik genom 
Kungsbacka som inte har sin målpunkt inom planområdet.  

Norr om planområdet ansluter Söderåleden som är en huvudled mellan 
Varbergsvägen och Kungsbackas nordöstra delar. Gatan trafikeras av ca 6 900 
fordon per dygn, varav cirka 26 % av den västergående trafiken6 är genomfartstrafik 
samt flera busslinjer.  

Söder om planområdet ansluter Hantverksgatan som binder samman Varbergsvägen 
med de västra delarna av Kungsbacka. Gatan trafikeras av ca 10 650 fordon per 
dygn. 

 
3 Region Hallands trafikförsörjningsprogram 2021-2025, sid 36 
4 PM Fördjupad Centrumanalys, Ramböll 2018, sid 69 
5 PM Fördjupad Centrumanalys, Ramböll 2018, sid 37 
6 PM Fördjupad Centrumanalys, Ramböll 2018, sid 36 
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Figur 5 Dagens biltrafik (Sammanställt från PM Fördjupad centrumanalys, Ramböll, 2018) 

Längre söder om planområdet ansluter Inlagsleden som är en huvudled i väst-östlig 
riktning mellan Varbergsvägen och E20 samt de sydvästra delarna av Kungsbacka.  

Bilparkering 

Åtkomsten till bilparkering inom planområdet bedöms god och består av privat, 
verksamhets-, samt boendeparkering. Det finns ingen gatuparkering i planområdet. 

 

Olycksstatistik från Strada 

I utredningen för planprogrammet har ett uttag ur STRADA analyserats. 

Under de senaste 10 åren har det rapporterats in 32 stycken trafikolyckor inom 
programområdet (STRADA, Uttag: 2019-01-02). Majoriteten av olyckorna har skett 
i någon av korsningspunkterna i området vilket syns tydligt i Figur 6. Av de 32 
olyckorna är nio en olycka där en fotgängare eller cyklist blivit påkörda av bilist vid 
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ett övergångställe eller en cykelpassage. Samtliga av dessa har en lindrig skadegrad, 
med undantaget från en (1) då en fotgängare fick måttliga skador. Den mest 
olycksdrabbade platsen för samtliga trafikantkategorier är cirkulationsplatsen på 
Varbergsvägen (10 stycken olyckor, varav tre stycken av skadegraden måttliga), 
därefter kommer fyrvägskorningen Söderåleden-Syréngatan (fyra stycken olyckor).7 

 
Figur 6. Trafikolyckor inrapporterade till trafikolycksstatistikdatabasen STRADA för de 
senaste 10 åren (081201–181201), (STRADA, Uttag: 190102). Från trafikutredningen för 
planprogrammet. 

 
7 Trafikutredning för planprogram, sid 20 
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3 Trafikförslag 

3.1 Gatu- och parkstruktur 
Trafikförslaget har tagits fram som en del av planarbetet för etapp 1 och med 
intentionen att skapa bättre förutsättningar för gående, cyklister och 
kollektivtrafikresande och minska behovet av bil samt en förhoppning att styra en 
större andel av biltrafiken till Söderåleden istället för rakt in till Kungsbacka 
centrum.  

Nedan presenteras trafikförslaget närmare. Förslaget i sin helhet visas i Figur 7 samt 
Bilaga 1. 

 
Figur 7 Trafikförslag, daterat 2021-11-29 
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Varbergsvägen 
Ambitionen med trafikförslaget är att kombinera Varbergsvägen som genomfartsled 
med en stadsmässig centrumutveckling där kollektiv-, gång- och cykeltrafik stärks. 

Varbergsvägen föreslås få en ny sektion enligt Figur 8.  

 
Figur 8 Varbergsvägen, förslag ny principsektion (väst-öst). 

 
I mitten av gatan föreslås en refug för träd och belysning. På vardera sida om denna 
föreslås ett kollektivtrafikkörfält och ett körfält för övrig trafik. Längs sidorna 
föreslås en remsa för längsgående lastfickor samt träd och belysning. På västra sidan 
föreslås en separerad gång- och cykelbana med hög prioritet för framförallt cyklister 
och på östra sidan en gemensam gång- och cykelbana.  

På Varbergsvägen föreslås kollektivtrafiken ges ökad prioritet genom ett separat 
kollektivtrafikkörfält i varje riktning mellan Hantverksgatan och Söderåleden.  
Kollektivtrafikkörfältet föreslås ges signalprioritet genom korsningarna. På så vis 
stärks möjligheterna för Varbergsvägen som ett starkt stråk för kollektivtrafiken. 
Separata körfält för kollektivtrafiken innebär både kortare restid och högre 
punktlighet då trafikens hastighet kan upprätthållas i högtrafik. Detta är inte minst 
viktigt i ett framtidsperspektiv då trafikflödet på Varbergsvägen och därmed risken 
för köbildning prognosticeras öka jämfört med nuläget. På längre sikt finns en 
förhoppning att fortsätta kollektivtrafikkörfälten längre söderut och på så vi skapa 
ytterligare förutsättningar för kollektivtrafik med hög framkomlighet och 
tillgänglighet. 
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Kollektivtrafikkörfälten är placerade i gatans mitt. Denna placering är fördelaktig då 
den gör det möjligt att ha angöring längs gatans kanter utan att kollektivtrafikens 
framkomlighet påverkas av trafik till och från dessa. Det gör också att det går att 
skapa en tydlig och effektiv prioritet genom cirkulationsplatsen i korsningen med 
Hantverksgatan och vidare på Varbergsvägen söderut. 

Längs Varbergsvägen föreslås kommundelsstråket för gång- och cykeltrafik flyttas 
till den västra sidan för att bland annat tydligare ansluta till stråket söderut samt 
bättre kopplas till centrum via tunneln i höjd med Lindens torg. Gång- och 
cykelbanan föreslås också separeras för att öka framkomligheten. De nya 
lokalgatorna inom etapp 1 föreslås nås med bil endast från Lantmannagatan och 
utformas med vändplatser mot Varbergsvägen. Det gör att gång- och cykeltrafiken 
längs Varbergsvägen slipper konflikter med korsande biltrafik över stråken, vilket 
ytterligare ökar framkomligheten för oskyddade trafikanter och skapar ett attraktivt 
stråk för pendlingscyklister. 

På den aktuella sträckan av Varbergsvägen föreslås totalt sex stycken 
övergångsställen och fem stycken cykelpassager (jämfört med dagens två av 
vardera), vilket bidrar till bättre tillgänglighet och framkomlighet för oskyddade 
trafikanter och en minskad barriäreffekt av Varbergsvägen. Inga ytterligare gång- 
och cykelpassager föreslås längs sträckan, vilket varit en avvägning mot kollektiv- 
och biltrafikens framkomlighet. 

Idag är Räddningstjänsten lokaliserad mellan Varbergsvägen och Syréngatan. 
Utryckning sker mot Varbergsvägen. Räddningstjänsten ska på sikt flytta (oklart 
när). Innan detta sker kan en tillfällig lösning med släpp i alléerna på Varbergsvägen 
behöva utredas som alternativ. Det är också viktigt att Räddningstjänsten fungerar 
under byggtiden. Ett alternativ då kan vara att använda Syréngatan för utryckning, 
men detta behöver utredas närmare. 

Flera lastfickor föreslås längs Varbergsvägen. En avvägning har gjorts mellan 
biltrafikens framkomlighet och inriktningen att skapa en mer stadsmässighet med 
möjlighet till butiker och verksamheter. Att ha angöringsplatser i anslutning till 
entréer och verksamheter är en förutsättning för att på ett enkelt sätt lösa leveranser 
utan att riskera att gång- och cykelbanan används som uppställningsplats. Det 
påverkar dock framkomligheten på vägen något jämfört med att ha körfält utan 
angränsande parkering. I och med att det planeras för kollektivtrafikkörfält bedöms 
denna något lägre framkomlighet vara acceptabel. Angöringsplatserna innebär också 
en förbättrad tillgänglighet till verksamheter för den som kommer med bil. 
Placeringen är framtagen för att stämma med var entréer och angöringspunkter på 
byggnader planeras och behöver stämmas av mot dessa om förändringar sker. 
Lastfickorna utmed Varbergsvägen föreslås vara 2,5 m djupa och 20 m långa för att 
möjliggöra en lättare angöring för normallastbilar och inte hindra trafiken på gatan i 
lika stor grad. Mellan lastfickan och gång- och cykelbanan föreslås en 1,0 m bred 
skiljeremsa för att det ska finnas . 
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Korsningen med Söderåleden föreslås vara signalreglerad och utformas enligt Figur 
9.  

 
Figur 9 Trafikförslag, korsningen Varbergsvägen - Söderåleden 

 

Biltrafikkörfältet på Varbergsvägen i norrgående riktning föreslås övergå i ett 
högersvängfält. Detta bidrar till att bilister aktivt måste välja att byta körfält för att 
köra rakt fram mot centrum och förhoppningen är att de som inte har målpunkt i 
centrum istället ska välja att köra österut på Söderåleden och på så vis minska 
biltrafiken i centrum. För att möjliggöra vänstersväng från Varbergsvägen mot 
Lantmannagatan samt rakt fram för bilister i norrgående riktning med målpunkt i 
centrum föreslås kollektivtrafikfältet upphöra strax innan korsningen. Längden på 
körfältet vänster/rakt fram föreslås vara så kort att väntande trafik hinner avvecklas 
och en buss komma fram under en och samma fas8. 

På Söderåleden i västergående riktning föreslås körfältet övergå i ett 
vänstersvängfält, så att bilister aktivt måste byta körfält för att svänga norrut mot 
centrum.  

I samtliga ben föreslås signalreglerade gång- och cykelpassager för att skapa ett så 
finmaskigt gång- och cykelnät som möjligt. Signalreglering anses vara tillräcklig 
åtgärd för hastighetssäkring av passagerna. 

Korsningen med Hantverksgatan föreslås utformas enligt Figur 10.  

 
8 Längd på körfältet behöver anpassas till slutgiltigt signalschema i projekteringen för att säkerställa detta. 



Trafikutredning för Sydöstra centrum, detaljplan 1, 
Kungsbacka 

Kungsbacka kommun 
 

18 
 

 
Figur 10 Trafikförslag, korsningen Varbergsvägen – Hantverksgatan 

Den befintliga cirkulationsplatsen föreslås byggas om så att ett dubbelriktat 
kollektivtrafikkörfält kan passera rakt igenom cirkulationsplatsen. Kollektivtrafiken 
föreslås ges prioritet genom cirkulationsplatsen genom signalreglering. 
Kollektivtrafikkörfältet föreslås upphöra strax söder om korsningen genom vävning 
med biltrafiken. I samtliga ben föreslås gång- och cykelpassager för att skapa ett så 
finmaskigt gång- och cykelnät som möjligt. Passagerna för oskyddade trafikanter 
föreslås signalregleras över kollektivtrafikkörfältet, medan de över biltrafikkörfälten 
föreslås förhöjas som hastighetssäkrande åtgärd. 

Mitt på sträckan mellan Söderåleden och Hantverksgatan föreslås ett samlat 
hållplatsläge, se Figur 11. Ett samlat hållplatsläge med passager i båda ändar ger en 
god tillgänglighet till hållplatsläget från alla riktningar som med ett saxat 
hållplatsläge är svår att tillgodose med mindre än tre passager (en i varje ände och en 
i mitten). Det ger goda förutsättningar för säkra passager över hela gatusektionen 
eftersom perrongerna ger en generös väntyta för gående och cyklister mellan 
busskörfältet och körfältet för biltrafik. Att skapa motsvarande refuger för passager 
vid saxade hållplatser skulle innebära att gatusektionen behöver breddas på en längre 
sträcka. Hållplatsläget knyter ihop det gröna stråket som binder samman etapp 1 och 
2 i väst-östlig riktning.  
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Figur 11 Trafikförslag, busshållplats Inlag på Varbergsvägen 

 

På båda sidor om hållplatsläget föreslås gångpassager. I den norra föreslås även en 
cykelpassage för att stärka stråket i öst-västlig riktning. Passagerna föreslås 
förberedas för signaler, men i ett första skede byggas utan, då det är svårbedömt om 
det kommer uppstå framkomlighetsproblem för biltrafiken i framtiden som inte är 
acceptabla och som kan behöva regleras med signal. Passagerna kan med fördelas 
göras upphöjda över biltrafikkörfälten i syfte att hastighetssäkra dem, men detta 
behöver utredas närmare med hänsyn till bland annat geotekniska förutsättningar, 
vibrationer etc. 

Lantmannagatan 
Lantmannagatan föreslås ges en mer stadsnära karaktär, se Figur 12.  
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Figur 12 Lantmannagatan, förslag ny principsektion (väst-öst). Träden kan eventuellt utgå på 
del av sträckan på grund av en befintlig fjärrvärmeledning. 

Gång- och cykelbanan föreslås flyttas till den östra sidan för att öka tillgängligheten 
och separeras för att öka framkomligheten. Vid korsningar med lokalgator föreslås 
gång- och cykelbanan göras genomgående, så att oskyddade trafikanter ges prioritet 
framför lokal biltrafik. En princip för att gång- och cykelbanan ska vara 
genomgående illustreras i Figur 13 nedan. 
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Figur 13 Principiell utformning genomgående gång- och cykelbana (Källa: Teknisk handbok 
Göteborg) 

Mellan körbanan och gång- och cykelbanan föreslås en remsa för längsgående 
lastfickor/parkering samt träd (där så är möjligt) och belysning. Träden kan 
eventuellt utgå mellan Hantverksgatan och lokalgata 3 på grund av möjligheten att 
flytta en befintlig fjärrvärmeledning. På västra sidan föreslås en gångbana. 

För att stärka gång- och cykelmöjligheterna i öst-västlig riktning föreslås ett stråk 
från gång- och cykeltunneln under järnvägen vidare över Lantmannagatan, genom 
den nya parken och lokalgata 2, över Varbergsvägen vid busshållplatsen och vidare 
österut, se Figur 14. I anslutning till det anslutande gång- och cykelstråket från 
tunneln föreslås gatan smalnas av till ett körfält för att skapa en trafiksäker gång- och 
cykelpassage och samtidigt göra gatan mindre attraktiv för smittrafik. I avsmalningen 
föreslås norrgående trafik få företräde framför södergående trafik då gatan även 
fungerar som utryckningsväg för polisen. Gång- och cykelpassagen kan med fördel 
göras förhöjd för att ytterligare stärka gång- och cykeltrafiken, men detta måste 
förankras med polisen och utredas ytterligare avseende geotekniska förutsättningar, 
vibrationer etc. 



Trafikutredning för Sydöstra centrum, detaljplan 1, 
Kungsbacka 

Kungsbacka kommun 
 

22 
 

 

 
Figur 14 Trafikförslag, del med cykelstråket i väst-östlig riktning 

 

Även gångbanan på västra sidan föreslås göras genomgående vid in- och utfarter. 
Vid polisens utfart för utryckning föreslås dock en avbruten gångbana så att gående 
görs uppmärksamma på passagen, se Figur 15. Eventuellt kan ytterligare åtgärder 
krävas för att säkerställa polisens framkomlighet vid utryckning, vilket behöver 
utredas ytterligare. 



Trafikutredning för Sydöstra centrum, detaljplan 1, 
Kungsbacka 

Kungsbacka kommun 
 

23 
 

 
Figur 15 Trafikförslag, polisens utfart samt genomgående gång- och cykelbana vid lokalgata 

 

Flera längsgående lastfickor/parkeringar föreslås längs Lantmannagatan. Placeringen 
är framtagen för att stämma med var entréer och angöringspunkter på byggnader 
planeras och behöver stämmas av mot dessa om förändringar sker. Lastfickorna är 
utformade för normallastbilar och föreslås var 2,5 m djupa och 17 m långa för att 
vara flexibla och även kunna användas som korttidsparkering för tre personbilar. 
Mellan lastfickan och gång- och cykelbanan föreslås en 0,8 m bred skiljeremsa. 

 

Hantverksgatan 

Hantverksgatan föreslås kompletteras med en gång- och cykelbana samt en remsa 
med plats för lastficka/träd och belysning längs norra sidan av gatan, se Figur 16. 
Träden kan eventuellt utgå på grund av möjligheten att flytta en befintlig 
fjärrvärmeledning. 
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Figur 16 Hantverksgatan, förslag ny principsektion (norr-söder) 

 

Korsningen med Lantmannagatan föreslås utformas enligt Figur 17. Förslaget 
innebär att ett vänstersvängfält anläggs på Hantverksgatan för bilister som ska 
söderut samt att högersvängfältet på Lantmannagatan i norrgående riktning tas bort. 
Utformningen innebär samtidigt att standarden för gående och cyklister höjs något, 
då mittrefugen blir mycket bredare samt att passagerna föreslås göras upphöjda 
alternativt med avvikande ytskikt före och efter passagen, till exempel med 10-15 
rader gatsten likt idag. 
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Figur 17 Trafikförslag, korsningen Lantmannagatan – Hantverksgatan 

 

En lastficka föreslås längs Hantverksgatan strax öster om Lantmannagatan, se Figur 
17. Placeringen är framtagen för att stämma med var entréer och angöringspunkter på 
byggnader planeras och behöver stämmas av mot dessa om förändringar sker. 
Lastfickan föreslås vara 2,5 m djupa och 20 m långa för att möjliggöra en lättare 
angöring för normallastbil och inte hindra trafiken på gatan i lika stor grad. Mellan 
lastfickan och gång- och cykelbanan föreslås en 1,0 m bred skiljeremsa. När ett 
fordon är parkerat i lastfickan medför det att sikten blir något begränsad för fordon 
som ska köra ut från el-macken. 
Två alternativa utformningar av korsningen Lantmannagatan – Hantverksgatan har 
utretts initialt; två trevägskorsningar eller en fyrvägskorsning. På lång sikt finns en 
osäkerhet i vad som kommer att hända med Hantverksgatans södra sträckning och 
det är därför svårt att fatta beslut utifrån framtida planer. 
 
Fördelar med att samla gatorna till en fyrvägskorsning är huvudsakligen att skapa ett 
mer stadsmässigt intryck och att göra kvarteren längre från järnvägen större vilket 
skulle vara fördelaktigt bullermässigt. Nackdelar är något lägre trafiksäkerhet än en 
förskjuten trevägskorsning och att det blir mindre tillgänglig mark för exploatering 
på Lantmannagatans västra sida vilket gör kvarteren där smala. Alternativet har en 
högre kostnad eftersom Lantmannagatans dragning behöver ändras. 
 
Fördelar med att ha två förskjutna trevägskorsningar är hög trafiksäkerhet, mer 
tillgänglig mark för exploatering på gatans vänstra sida och en lägre kostnad 
eftersom Lantmannagatan inte behöver flyttas. Det kan uppfattas som mindre 
stadsmässigt, och körvägen i nord-sydlig riktning blir mindre smidig. 
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Att exploatören bedömde att tillgänglig mark på östra- respektive västra sidan av 
Lantmannagatan blir mer användbar för exploatering om gatan inte flyttades, den 
lägre kostnaden och osäkerheten i den södra sträckningens läge gjorde att det slutliga 
valet föll på att behålla en förskjuten trevägskorsning i dagens läge. 

Lokalgator 
Lokalgatorna inom etapp 1 föreslås utformas främst för gående och cyklister samt 
viss angöring och regleras som lågfartsgator. Gatorna föreslås nås med biltrafik 
endast från Lantmannagatan och utformas med vändplatser mot Varbergsvägen. 
Vändplatserna möjliggör vändning med rundkörning för personbilar medan större 
fordon måste backvända, se Figur 18.  

 
Figur 18 Vändplats för personbil, VGU 

Del av lokalgata 2, i gestaltningsprogrammet kallad Gröna gatan, föreslås utformas 
som gågata och är en viktig länk för att knyta ihop tvärkopplingen för oskyddade 
trafikanter i öst-västlig riktning. För närmare utformning av lokalgatorna hänvisas till 
detaljplanens gestaltningsprogram. 

Syréngatan 
Detta trafikförslag har inte studerat ny utformning för Syréngatans i detalj. 
Förslagsvis görs det i samband med att detaljplanearbetet för den delen fördjupas. Då 
det finns en förhoppning att minska genomfartstrafiken och minska risken för 
smittrafik på Syréngatan samt stärka cykeltrafiken föreslås gatan ges en utformning 
där biltrafiken ges mindre plats till förmån för gång- och cykeltrafik. Detta kan göras 
på olika vis, till exempel genom att smalna av gatan till ett körfält eller stänga 
biltrafiken helt på del av sträckan och på så vis delvis eller helt stoppa 
genomfartstrafik och smittrafik, samtidigt som mer plats av gaturummet ges till 
gående och cyklister. 

I samband med genomförandet av detaljplan 1 och ombyggnad av Varbergsvägen 
rekommenderas att en enklare åtgärd genomförs. I första hand bör det övervägas att 
stänga gatan helt för genomfartstrafik. För att det ska bli lättare att orientera sig och 
till exempel slippa att leveranser kommer in i fel ände av gatan och behöva köra runt 
rekommenderas att gatan stängs i ena änden snarare än mitt på, förslagsvis den norra 
så att flödet på Söderåleden störs så lite som möjligt och vägtrafiken leds ut via den 
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mer kapacitetsstarka cirkulationsplatsen vid Hantverksgatan. Då görs det också mer 
naturligt att fortsätta söderut till Inlagsleden mot E6 snarare än att köra via centrum. 

I andra hand kan avsmalningar i gatans båda ändar anläggs genom att refuger anläggs 
på befintlig gata. Avsmalningarna rekommenderas utföras enligt samma princip som 
på Lantmannagatan, det vill säga så att ena körfältet tas i anspråk, och placeras så att 
trafik ut från Syréngatan har hindret på sin sida och behöver väja. På så vis ges trafik 
in på Syréngatan god framkomlighet och risken för kö ut på Varbergsvägen eller 
Söderåleden blir låg. Oavsett vilken åtgärd som väljs ges möjligheten att utvärdera 
och ompröva valet av åtgärd i genomförandet av detaljplan 2. 

I planprogrammet föreslås korsningen med Söderåleden signalregleras, vilket är en 
möjlig åtgärd för att till viss del styra trafiken i önskad riktning. En sådan större 
åtgärd bör dock anpassas till hur detaljplan två utformas så att den blir 
ändamålsenligt i relation trafikflöden till och från parkeringar och in- och utfarter. 
Stängs Syréngatan för genomfartstrafik och detta görs i den norra änden bedöms 
åtgärden med signalreglering inte behöva genomföras. 

3.2 Parkering 
I samband med planarbetet har en mobilitets- och parkeringsutredning tagits fram9. 

Cykelparkering ska finnas på allmän plats för allmänt behov som vid hållplats och 
park. Övrig cykelparkering ska anordnas på kvartersmark. 

Utöver redovisade angöringsplatser och korttidsparkering ska bilparkering anordnas 
på kvartersmark. Parkeringsbehovet tillgodoses i huvudsak genom gemensamma 
parkeringsanläggningar placerade i nordost och sydväst med garage under kvarter 5 
och 6 som komplement. 

 
9 Mobilitets- och parkeringsutredning Sydöstra Centrum Kungsbacka, Koucky & Partners, 2021-11-25 
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Figur 19. Placering av parkeringsanläggningar. Från Mobilitets och parkeringsutredning, 
Koucky & Partners, 2021-11-25. 

Enligt utredningen är det totala parkeringsbehovet före samnyttjande beräknat till 
767 parkeringsplatser och det kan totalt inrymmas som mest 734 parkeringsplatser i 
den planerade bebyggelsen. Med samnyttjande bedöms det finnas möjlighet att 
bygga färre än det högsta möjliga antalet platser. 

3.3 Trafikanalys 
En trafikanalys genomfördes med syftet att beräkna en trolig högsta möjliga 
dygnstrafik som underlag för miljöutredningar avseende buller och luftkvalitet. 
Analysen utgår från planerad fysisk utformning och dygnstrafiken beräknas utifrån 
ett fullt belastat vägnät i förmiddagens och eftermiddagens maxtimmar. 

Ingen analys för att testa trafiksystemet och bedöma konsekvenser vid en given 
trafikvolym har genomförts. Inte heller har någon analys av ett större område för att 
bedöma total framtida reseefterfrågan tagits fram, så andelen av tillkommande resor 
som behöver ske med andra färdmedel än bil totalt sett i stråket längs Varbergsvägen 
kan inte bedömas. En analys av detta behöver ske i en mer storskalig trafikmodell där 
tätortens alla delar med omland ingår. 
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En trafikmodell i VISSIM från planprogramskedet framtagen av Ramboll användes 
som utgångspunkt. Modellen justerades för att överensstämma med trafikförslaget 
som redovisats ovan. 

Modellen kördes med olika trafikmängder, först med nulägets trafikmängd och sedan 
med 10 %, 20 %, 30 %, 40 % och 50 % ökning från nulägets trafikmängd. I varje 
scenario mättes trafiken på Söderåleden och Varbergsvägen, på sträckorna före 
signalerna in mot korsningen.  

Enligt resultaten har eftermiddagen mer begränsningar i kapaciteten än förmiddagen 
och användes därför som utgångspunkt i analysen. I Figur 20 visas trafiken som 
matades in i modellen (orange linje) mot hur mycket trafik som kan passera genom 
korsningen (blå linje). Enligt dessa resultat uppstår en tydlig kapacitetsbrist i 
systemet vid ca 30 % ökning från nuläget vilket kan ses i figuren då trafiken som 
lyckas passera korsningen (blå linje) inte längre följer trafiken som vill passera 
korsningen (orange linje).  

 
Figur 20 Trafikflöde från simuleringsmodell i korsningen Söderåleden/Varbergsvägen på 
eftermiddagen 

 
Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på Varbergsvägen söder om korsningen beräknades 
utifrån volymen vid ca 30 % ökning där kapacitetsbristen uppstår. Trafiken som 
passerar på Varbergsvägen i modellen mättes i både scenariot för förmiddagen (1265 
fordon per timme) och för eftermiddagen (1893 fordon per timme). Utifrån dessa två 
timmar, där varje timme antas motsvara 8 % av ÅDT, beräknas en trolig högsta 
möjliga dygnstrafik till ca ÅDT 19 700 på Varbergsvägen i aktuellt trafikförslag. 
Förändras förutsättningarna på något sätt genom till exempel förändrad fördelning av 
resande över dygnet påverkas det beräknade kapacitetstaket. 
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I det arbete som genomfördes som underlag för planprogrammet togs andra 
trafikprognoser fram med andra metoder, till exempel utifrån Kungsbacka kommuns 
makrotrafikmodell. Den här framtagna siffran är beräknad utifrån aktuellt 
utformningsförslag vilket tidigare prognossiffror inte varit. Siffrorna är därmed inte 
direkt jämförbara, istället bör den nya siffran ses som en precisering av tidigare 
prognoser med en starkare koppling till planförslagets fysiska utformning. 

Beroende på verklig efterfrågan, och om kapacitetsbrist skulle uppstå på 
Varbergsvägen, så kommer utformningen av Lantmannagatan och Syréngatan att bli 
än viktigare, så att dessa inte uppfattas som attraktiva smitvägar. 

En medelhastighetsbild för området har tagits fram från modellen med den belastning 
som råder vid det beräknade högsta möjliga flödet, se Figur 21. Den röda färgen 
visar medelhastighet under 10 km/h vilket kan antas motsvara köbildning. Det är 
väldig låga medelhastigheter söderut på Varbergsgatan samt västerut på Söderåleden 
mellan korsningspunkterna vid det beräknade kapacitetstaket. 

 
Figur 21 Medelhastighet i området med maximum trafikmängd i maxtimmen (EM).  

 
Utifrån trafikanalysen kan det, utöver att den tillhandahåller underlag för 
miljöutredningar om buller och luftkvalitet, dras slutsatsen att det i det utredda 
stråket går att nå målet om att upprätthålla busstrafikens framkomlighet även efter 
den punkt där framkomligheten för biltrafik börjar försämras. Det kvarstår dock 
känsliga punkter så som där Varbergsvägen passerar under järnvägen i norr och inget 
utrymme finns att passera stillastående trafik. 
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3.4 Trafikalstring 
En trafikalstring har tagits fram med utgångspunkt i parkerings- och 
mobilitetsutredningen och trafikanalysen. För alstringen används Trafikverkets 
alstringsverktyg som utgångspunkt, med antalet planerade parkeringsplatser som 
referens för att bedöma rimligheten.  

Alstringsverktyget ger en alstrad trafikvolym på ÅDT 1092. Detta bedöms vara en 
alstring som är rimlig utifrån hur många parkeringsplatser som planeras och hur ofta 
de kan antas omsättas per dygn. Närheten och tillgängligheten till centrum och 
kollektivtrafikutbudet där gör att det bedöms rimligt att utgå från en alstring som 
förutsätter att inte alla som har en bil använder den dagligen. Alstringen har fördelats 
i vägnätet enligt dagens trafikmönster och med utgångspunkt i 
parkeringsanläggningarnas placering enligt Figur 19. 

En prognos har tagits fram med underlag i dagens trafikvolymer och beräknad 
kapacitet i vägnätet enligt kapitel 3.3.  Efter att alstringen från Sydöstra Centrum har 
lagts ut i vägnätet har befintlig trafik räknats upp till den nivå där Varbergsvägen 
bedöms ha nått sitt kapacitetstak. På så vis fås en trafikprognos som tar avstamp i 
planerade förutsättningar och begränsningar i den fysiska infrastrukturen snarare än 
en generell uppräkning som förutsätter kapacitetshöjande åtgärder. Det antas att 
trafikvolymerna på övriga gator i direkt anslutning till planområdet inte kan fortsätta 
att öka när Varbergsvägen nått sitt kapacitetstak eftersom vägen är en viktig länk för 
passerande trafik. Prognosticerade trafikflöden redovisas i Figur 22. 
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Figur 22. Prognosticerade trafikvolymer. 
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3.5 Sammanfattning av förslag och konsekvenser 
Inom trafikutredningen har det varit ett fokus på att ta fram förslag till fysisk 
utformning för att nå uppställda mål. Inom ramarna för det trafikförslag som tagits 
fram har följande aspekter beaktats och säkerställts: 

En ökad framkomlighet för kollektivtrafik och för oskyddade trafikanter längs 
Varbergsvägen genom kollektivtrafikkörfält och längsgående gång- och cykelbanor 
utan korsningar på sträcka. 

Gett relationen Varbergsvägen-Söderåleden en ökad prioritet i korsningspunkten 
gatorna emellan för att göra det mer attraktivt att köra runt centrum och därmed 
minska genomfartstrafiken där. 

Genom att kontrollera ytanspråk för lokalgator och vändplatser säkerställs 
tillgänglighet till den planerade bebyggelsen för leveranser, boende och de med 
särskilda tillgänglighetsbehov. Angöringsplatser och vändplatser har stämts av med 
exploatörens arkitekt så att kravet på tillgänglig angöring till entréer ska uppfyllas. 

Varbergsvägen har getts en mer stadsmässig funktion och utformning med 
förutsättningar att skapa en stadsmässig gestaltning ihop med intilliggande 
bebyggelse. 

Utformat Lantmannagatan och lämnat förslag på åtgärd på Syréngatan i syfte att 
minska genomfartstrafiken på gatorna. 

Säkerställt att det finns passager för oskyddade trafikanter tvärs Varbergsvägen både 
i gatans ändar och i anslutning till hållplatsen i gatans mitt för att stärka kopplingar i 
öst-västlig riktning. 

En trafikanalys har genomförts för att undersöka en tänkbar högsta möjliga 
trafikvolym på Varbergsvägen med den utformning som föreslås. Det beräknas att 
Varbergsvägen har en trolig högsta möjliga ÅDT på 19 700. Analysen visar också att 
busskörfälten ger god framkomlighet för busstrafiken även när biltrafikens 
framkomlighet börjar försämras på grund av köer. 

En trafikalstring på dygnsnivå som underlag för miljöutredningar avseende buller 
och luftkvalitet har tagits fram. 
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§ 144 Dnr 2020-00386  
Upprättande av detaljplan för Sydöstra centrum etapp 1 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för upprättande av detaljplan för 
Sydöstra centrum etapp 1, daterad 2020-05-13. 

Kommunstyrelsen lägger till ett stycke i projektbeställningen på sidan 2 under 
rubriken projektets beskrivning som lyder: 

- En säker trafiklösning som tar höjd för framtida kapacitetsbehov där 
Lantmannagatans södra del ansluter mot Hantverksgatan i korsningen 
Skolgatan/Hantverksgatan, ska beaktas. 

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan 
för Sydöstra centrum etapp 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett planprogram togs fram för sydöstra centrum under 2018 och 2019 och godkändes 
av kommunstyrelsen 21 januari 2020. 

Bakgrunden till planprogrammet var en tänkt etablering av nytt stadshus i 
kombination med intresseförfrågningar från fastighetsägare inom området gällande 
att utveckla sina fastigheter med bostäder och verksamheter. 

Planprogrammet beskriver kommunens vision över området som ska utvecklas till en 
ny central stadsdel med blandad stadsbebyggelse i 5-7 våningar. Målsättningen för 
hela programområdet är att en tredjedel ska innefattas av kommersiella lokaler såsom 
kontor, verksamheter och butiker. Antalet nya bostäder inom hela programområdet 
beräknas bli mellan 1 000 och 1 300. 

Området innefattas av delområden som helt kommer omvandlas, men även av delar 
där befintlig bebyggelse ska förtätas. Planprogrammet har fastslagit en 
etappindelning med fyra etapper där det nu är aktuellt att starta den första av dessa 
som är den del som ligger inom kvarteret Verkmästaren. 

Projektets nytta och syfte är att ta fram en detaljplan för att möjliggöra utveckling 
och omvandling av det i dag befintliga verksamhetsområdet. Den centralt belägna 
delen av Kungsbacka ska utvecklas och kopplas samman tydligare med Innerstaden, 
Aranäs stadsdel och stationen för att bli en naturlig del av Kungsbacka centrum.  

Projektet kommer möjliggöra för bostäder, lokaler för kommersiell verksamhet, 
kontor, parkeringshus, offentliga platser samt breddning av Varbergsvägen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-02, § 175 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-13  
Projektbeställning, Detaljplan för Sydöstra centrum etapp 1, 2020-05-13 
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Planprogram för blandad stadsbebyggelse inom sydöstra centrum, Kungsbacka, 
godkänt av kommunstyrelsen 2020-01-21, § 10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar att det läggs till ett stycke i projektbeställningen om att det ska 
vara 50 procent hyresrätter. 

Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande. 

Maria Losman (MP) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande, samt att det läggs till ett 
stycke i projektbeställningen som lyder: 

- Projektet ska särskilt beakta klimatstrategins delmål "Utsläppen från 
transporter i Kungsbacka kommun ska minska med minst 70 % per person till 
år 2030, jämfört med inventeringen år 2016" och "verka för ökade 
möjligheter för resor med cykel, gång och kollektivtrafik". 

Fredrik Hansson (C), Niklas Mattsson (KD), Thure Sandén (M), Ulrika Landergren 
(L) och Lisa Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Eva Borgs (S) m.fl. tilläggsyrkande och 
Maria Losmans (MP) tilläggsyrkande. 

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, 
och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Ordföranden ställer sedan proposition på Eva Borgs (S) m.fl. tilläggsyrkande mot 
avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 

Ordföranden ställer sedan proposition på Maria Losmans (MP) tilläggsyrkande mot 
avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, Samhällsbyggnadskontoret 
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INLEDNING OCH BAKGRUND 
Ett planprogram togs fram för sydöstra centrum under 2018 och 2019 och godkändes av 
kommunstyrelsen 21 januari 2020. 
Bakgrunden till planprogrammet var en tänkt etablering av nytt stadshus i kombination med 
intresseförfrågningar från fastighetsägare inom området gällande att utveckla sina fastigheter med 
bostäder och verksamheter. 
Planprogrammet beskriver kommunens vision över området som ska utvecklas till en ny central stadsdel 
med blandad stadsbebyggelse i 5-7 våningar. Målsättningen för hela programområdet är att en tredjedel 
ska innefattas av kommersiella lokaler såsom kontor, verksamheter och butiker. Planprogrammet 
föreslog även att området skulle innehålla ett vård- och omsorgsboende gärna i kombination med 
förskola. Antalet nya bostäder inom hela programområdet beräknas bli mellan 1000 och 1300. 
Området innefattas av delområden som helt kommer omvandlas men även av delar där befintlig 
bebyggelse ska förtätas. 
Planprogrammet har fastslagit en etappindelning med fyra etapper där det nu är aktuellt att starta den 
första av dessa som är den del som ligger inom kvarteret Verkmästaren. 
Detaljplanen tas fram enligt utökat förfarande då den bedöms vara av stort allmänt intresse. 
Huvudmannaskapet för allmän platsmark inom detaljplanen blir kommunalt. 
 

FÖRVÄNTAD NYTTA OCH SYFTE 
Projektets nytta och syfte är att ta fram en detaljplan för att möjliggöra utveckling och omvandling av 
det idag befintliga verksamhetsområdet.  
Den centralt belägna delen av Kungsbacka ska utvecklas och kopplas samman tydligare med 
Innerstaden, Aranäs stadsdel och stationen för att bli en naturlig del av Kungsbacka centrum.  
Projektet kommer möjliggöra för bostäder, lokaler för kommersiell verksamhet, kontor, parkeringshus, 
offentliga platser samt breddning av Varbergsvägen. 
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PROJEKTETS UPPDRAG 
Uppdraget innefattar att planlägga etapp 1 utifrån planprogrammet för sydöstra centrum. Inom området 
ska planarbetet utreda möjligheten för att uppföra 500-700 bostäder, kommersiella lokaler främst kontor 
ska inrymmas inom planområdet med målet att fylla en tredjedel av bruttoarean inom programområdet. 
Andelen kommersiella lokaler och kontor kommer att baseras på den kontorsutredning för Kungsbacka 
stad som just nu tas fram, tillsammans med redan framtagen handelsutredning. Bebyggelsen blir i 5-7 
våningar med eventuella uppstickare i väl studerade lägen. Planen kommer även innefatta ny vägstruktur 
inom området samt stråk och platsbildningar enligt programförslaget samt breddning av Varbergsvägen. 
För att uppnå en helhet inom hela planprogramsområdet kommer ett gestaltningsprogram att tas fram 
inom ramen för etapp 1, detta ska vara vägledande även för kommande etapper inom sydöstra centrum. 

En säker trafiklösning som tar höjd för framtida kapacitetsbehov där Lantmannagatans södra del ansluter 
mot Hantverksgatan i korsningen Skolgatan/Hantverksgatan, ska beaktas. 

 

BERÖRINGSPUNKTER  
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie gällande utökning av antal spår längs Västkustbanan bevakas då det 
kommer att få konsekvenser för detaljplanen. 

Detaljplan för etapp 2 inom planprogrammet för sydöstra centrum kommer startas under hösten 2020. 
Arbetet mellan detaljplanerna är viktigt att samordna för att få till en bra helhet i området. 
 

PROJEKTETS LEVERANSER 
 
Nr Beskrivning Mottagare 

1 Projektbeställning  SBK/KS 

2 Projektplan SBK/Samhällsbyggnadsledning 

3 Samrådshandlingar BN 

4 Granskningshandlingar BN 

5 Antagandehandlingar BN/KS/KF 

 
 
Prioritering 

En detaljplan i detta centrala läge kräver att den prioriterade målsättningen för projektets leveranser är 
av hög kvalitet. Områdets utformning påverkar Kungsbackas stadsbild i dess mest centrala delar och 
sätter en prägel på dels den nya stadsdelen som ska växa fram inom området för sydöstra centrum men 
även på befintlig stadskärna. Förslaget ska hålla god kvalitet samtidigt som projektets kostnader är 
prioriterade så att avvägningar görs för att nå en genomförbarhet som är rimlig för både kommun och 
exploatör. 
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AVGRÄNSNINGAR 
Avgränsningen av detaljplanen utgår ifrån den indelning av etapper som beslutades när planprogrammet 
för sydöstra centrum godkändes i januari 2020. Avgränsningen kan komma att förändras utifrån nu 
gällande förutsättningar. 
 

TIDPLAN 
Q3 2020 Uppdragsbeslut BNAU 
Q2 2021 Samråd 
Q4 2021 Granskning 
Q2 2022 Antagande  

 
RAPPORTERINGSRUTINER 
Projektet kommer rapportera genom avstämningar/information till både KSAU och BNAU samt genom 
beslutspunkter till BNAU för samrådsbeslut och granskningsbeslut. 
 

PROJEKTBUDGET OCH FINANSIERING 
Projektet fördelas mellan kommunen och involverad exploatör. Detaljplanen och dess utredningar 
finansieras av exploatören genom att plankostnadsavtal tecknas med exploatören innan start för 
detaljplanearbetet.  
Kommunen fakturerar exploatören för den tid kommunens handläggare arbetar med projektet samt 
utredningskostnaderna. 
Uppskattad tidsåtgång är cirka 1300 timmar. 
 

KOMMUNENS KOSTNADER 
Kommunen får kostnader för att bygga ut allmän plats inom planområdet. Allmän plats kommer att 
innefatta bland annat gång- och cykelstråk, vägar, parker och eventuella torgytor. Kommunen kommer 
att finansiera utbyggnaden av allmän plats genom uttag av så kallat exploateringsbidrag från 
exploatören. Exploateringsbidragets storlek ska stämma överens med den bedömda nyttan som projektet 
medför till exploatören. Eventuellt överkapacitet vid utformning av vägar och andra anläggningar 
behöver finansieras av kommunen. 
När området omvandlas så kommer behovet av VA-försörjning att förändras och därmed kommer 
förvaltningen för Teknik (VA-kollektivet) att ha kostnader för att bygga om och bygga ut VA-systemet i 
området.  
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En stor post som kommer att behöva finansiering från kommunens sida är ombyggnationen av 
Varbergsvägen. Hur den ska byggas om ska utredas i detaljplanearbetet men då det är en led utpekat i 
kommunens trafikledsprogram så är den mer en kommunal angelägenhet än en nytta för planområdet, 
vilket därför till viss del behöver finansieras av kommunen. Viss del av Varbergsvägen kan finansieras 
av exploatören via uttag av exploateringsbidrag. Andra kommunala kostnader kan bli att bygga ut 
kommunal service inom området. Exempel på kommunal service som kan tänkas behövas inom området 
kan vara gruppbostäder, vård och omsorgsboende, förskolor, ett nytt stadshus med mera. 
 
 
DRIFTSKOSTNADER 
Då detaljplanen föreskriver kommunalt huvudmannaskap så kommer kommunen att ansvara för drift och 
underhåll utav anläggningarna på allmän plats. Anläggningar kommer att skötas av kommunen, genom 
förvaltningen för teknik. Anläggningarna bör utformas på ett sådant sätt att de är förhållandevis enkla att 
förvalta framöver. Även anläggningens standard och omfattning bör begrundas i valet av anläggningar. 
Investeringen i anläggningen blir genom att den skrivs av i anläggningsregistret, till en kapitalkostnad 
om 2%, en driftskostnad för förvaltningen för Teknik.  
Driftkostnaderna för vägar/gator och parker beräknas bli 4% av investeringskostnaden/år. 

 

ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT 
Efter att detaljplanen som är en del av ett större exploateringsprojekt vunnit laga kraft sker ett 
överlämnande till Förvaltningen för Bygg och Miljö samt till Förvaltningen för Teknik för 
bygglovsprövning och genomförande. 
 

UTVÄRDERING AV FÖRVÄNTAD NYTTA 
Projektet bör utvärderas i flera steg. Detaljplanen som är en del av ett exploateringsprojekt, kan 
utvärderas under arbetets gång samt när den vunnit laga kraft. Utvärdering kan även ske utifrån hur 
detaljplanen fungerar i genomförandeskedet och när området är utbyggt i sin helhet kan en utvärdering 
göras av om detaljplanens intentioner är uppfyllda. 
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Sammanfattning
Planprogrammet för sydöstra centrum i Kungsbacka 
syftar till att skapa en attraktiv stadsdel som kopplas 
ihop med de nuvarande mest centrala delarna av sta-
den, Kungsbacka innerstad och Aranäs stadsdel. När 
området utvecklas blir det en naturlig del av framti-
dens centrum i Kungsbacka. Det som tidigare varit en 
mycket liten stadskärna står inför en expansion både åt 
nordväst och sydöst.
Området som innefattas av detta planprogram heter 
idag norra Inlag och är främst ett verksamhetsområde.

Blandad stadsbebyggelse
När Kungsbacka centrum växer är det en förutsätt-
ning att det sker genom en blandad stadsbebyggelse 
med bostäder, arbetsplatser, restauranger och annan 
service. För området som helhet är målet att uppnå en 
tredjedel kommersiella lokaler i form av arbetsplatser 
och service. Det blir störst fokus på detta i etapperna 
1,2 och 4 då etapp 3 inte kommer utvecklas genom 
omvandling som övriga etapper, utan istället förtätas. 
Etapp 3 består idag av ett stort antal bostäder som 
kommer att kompletteras med ny bebyggelse där kom-
mersiella lokaler ska vara en del men troligen inte kan 
utgöra en tredjedel.  

Den blandade stadsbebyggelsen får också gärna bestå 
av en variation i husens stil och höjd samt varierande 
upplåtelseformer. En blandad stadsbebyggelse har 
offentliga rum där det är lätt för alla att mötas och det 
finns liv och rörelse både på dagen och kvällen.

Fyra offentliga platser och ett 
tvärstråk
Genom programområdet har ett gent huvudstråk 
identifierats som viktigt att utveckla. Detta ska utgöra 
huvudlänken mellan innerstaden och Hålabäck för 
fotgängare och cyklister. 

Fyra platser är utpekade där extra fokus i utformning 
krävs och platserna behöver vara väl avvägda i storlek 
och innehåll och ramas in av bebyggelse med aktiva och 
öppna bottenvåningar. 

•  Plats 1 är en urban park. Den utgör entrépunkt från 
innerstaden. 

• Plats 2 utgörs av en bostadsnära park. Den ligger 
strategiskt placerad längs med de utpekade stråken 
genom området. Parken bör ha en funktion som 
mötesplats med rekreation. 

• Plats 3 utgörs av ett stadsmässigt livfullt rum. Platsens 
funktion är att skapa rum för mötesplats vid ett 
hållplatsläge.

• Plats 4 är en del av stråket mellan idrott och 
evenemang väster om järnvägen och skola i öst. Ståket 
kan präglas av aktivitet och vara en grön koppling. 

       Innehåll i Sydöstra centrum
Bruttoarea: 150 000 kvm
Höjd: 5-7 våningar med uppstickare
Täthet: 150 inv/ha
Invånare: 2600
Bostäder: 1000-1300
Boende med särskild service
Blandade upplåtelseformer
Blandade bostadsstorlekar
Varierande gestaltning
Offentliga platser och stråk 
Arbetsplatser
Offentlig och komersiell service
Mål: 1/3 kommersiella lokaler

Trafik och framtida kopplingar
Planprogrammet syftar till att skapa ett närmare centrum 
med stadsmässiga trygga miljöer. Med god tillgänglighet 
för gång- och cykeltrafikanter och kollektivtrafiken. Där 
Varbersvägen utvecklas och fyra körfält möjliggörs. 

Programområdet är i nära anslutning till Kungsbacka 
resecentrum, vilket möjliggör för ett resande både lokalt 
och regionalt. 

På längre sikt är det troligt att även verksamhetsområdet 
söder om programområdet kommer att utvecklas till 
blandad stadsbebyggelse. Det är därmed viktigt att de 
val som görs inom området fungerar med en utbyggnad 
söderut och kan byggas vidare på i stråk och struktur. 

2

1

2

3

4

Etappindelning och fyra offentliga platser

1 3

2

4



6  Planprogram Sydöstra centrum Planprogram Sydöstra centrum  7

Inledning
Kungsbacka kommun har en planering som starkt fokuserar på att utveckla och bygga ut 
tätorterna. Framför allt är det Kungsbacka stad som ska växa och bli ett mer framträdande 
nav i kommunen. 
Sydöstra centrum är i kommunens strategiska dokument utpekat som lämpligt att omvandla 
från verksamhetsområde till blandstad. I den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka 
Stad, 2009, ligger området inom det som kommunen benämner centrum. Här är handel och 
service  grundstenarna för att uppnå en attraktiv centrummiljö. Bostäder i och nära centrum 
bidrar till att öka genomströmningen av människor, vilket gynnar förutsättningarna för 
handel, kulturupplevelser, restaurangbesök och möjligheter till övernattning. Utvecklade 
gång- och cykelstråk är mycket viktiga eftersom de ökar känslan av tillgänglighet till 
centrum. En mer gångvänlig miljö gör Kungsbacka centrum mer stadslikt. 
Programområdet kan genom omvandling från verksamhetsområde till blandad 
stadsbebyggelse utgöra en ny årsring åt sydöst inom Kungsbacka centrum. 

Bakgrund
Förfrågningar att få utveckla området med bostäder, gällande kvarteret Verkmästaren, har 
inkommit till kommunen.
Kommunen har i uppdrag att planera för ett nytt stadshus inom programområdets gränser. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-24 § 94 att ge kommunstyrelsens förvaltning i 
uppdrag att utarbeta förslag till planprogram för området. 

Planeringsprocessen
Planeringsprocessen regleras i Plan- och Bygglagen och innehåller flera skeden. Samråd sker 
om programförslaget där allmänheten, myndigheter, fastighetsägare med flera kan komma 
med synpunkter. Programförslaget bearbetas sedan innan det godkäns av Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige. Med planprogrammet som grund kan sedan en eller fler 
detaljplaner upprättas, som i sin tur ger ramarna för bygglov och byggande. 

Planprogrammets inriktningar
Inriktningarna i kommunens arbete med programmet har varit följande:
• Skapa en attraktiv stadsdel som är en integrerad del av Kungsbacka centrum.
• Skapa en tät och blandad stadsdel med bostäder, verksamheter, arbetsplatser och service 

som är attraktiv för alla målgrupper.
• Komplettera området med utbildning och äldreboende.
• Bygga bort barriärer och koppla samman områden.
• Förbättra och tydliggöra stråk och mötesplatser.
• Förstärka den gröna närvaron inom programområdet.
• Skapa en gång- och cykelvänlig stadsdel.
• Samordna och samla parkering.
• Utveckla stråket längs Varbergsvägen. Möjliggöra för körbana med fyra filer.
• Studera lämplig placering av ett nytt stadshus.
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Förutsättningar
Läge, areal och markägoförhållanden
Programområdet är cirka 20 hektar stort och beläget söder om Söderå och öster om 
Västkustbanan, 400 meter söder om resecentrum, 200 meter från Kungsbacka innerstad. 
Programområdet omfattar bland annat fastigheterna Vägmästaren 4, Vägmästaren 5, 
Verkmästaren 6, Verkmästaren 7, Verkmästaren 10 och Lantmästaren 1.
Fastighetsägare inom området är: Kungsbacka kommun, Fastighets AB Balder, Castellum 
Väst AB, Kungsbacka stenfastigheter AB, Aranäs KB, Newsec Asset management AB, 
Hansson & Wahlberg Fastighets AB, Svenska Statoil AB, Kalvringen Dadeln 3 AB samt 
två privata fastighetsägare till fastigheterna Dadeln 1 och Dadeln 2. 

Blåfärgade ytor på kartan visar på kommunägda fastigheter
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Bebyggelseområden
Programområdet ligger mellan innerstadens 
småskaliga kvartersbebyggelse och områden 
med friliggande villor och flerbostadshus. 
I innerstaden finns ett blandat utbud med 
kultur, service och bostäder medan det öster 
om programområdet är fokus på främst 
bostäder. 
Ytorna inom programområdet är glest 
bebyggda med en- till tvåvånings handel- 
och verksamhetsbyggnader kantade med 
markparkering. Bilförsäljningsfirmor, 
bränslestationer och sällanköpshandel 
dominerar utbudet. Kvarteren är stora och 
sammankopplas av bilvägar. 
I östra delen av programområdet, vid 
Syréngatan, finns flerbostadshus med 
hyresrätter. Dessa är uppförda i fyra 
våningar med stora grönytor mellan 
huskropparna. Bostadsområdet har 
tillhörande markparkering i ytterkant av 
området och är bilfritt inne på gårdarna. 
Stadshuset Vägmästaren finns placerat i 
den norra delen av kvarteret Vägmästaren 
i en två våningar hög byggnad. Söder om 
denna ligger Räddningstjänstens lokaler. 
Dessa utgörs av lägre bebyggelse frånsett 
en högre byggnad/torn. Området kantas 

2. Bostäder vid Syréngatan

3. Stadshuset Vägmästaren

1. Verksamheter längs med Varbergsvägen
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6. Bränslestation

10. Handelsbyggnad, Granngården

5. Snabbmatskiosk vid stadshuset

8. Livsmedelshandel/kommersiell service

7. Nedlagd trädgårdshandel

4. Mindre byggnader längs Syrengatan

av förrådsbyggnader mot Syréngatan som 
används av tekniska förvaltningen och 
Räddningstjänsten till förvaring. Söder 
om Räddningstjänsten finns idag en 
återvinningsstation. 
Vid stadshuset Vägmästaren ligger även en 
friliggande mindre snabbmatskiosk med 
tillhörande uteservering. 
Polishuset finns placerad i en byggnad 
längs med järnvägen. Enligt den fördjupade 
översiktsplanen för Kungsbacka stad är 
polishusets placering ett steg i riktningen mot 
omvandling till centrum. 
Två drivmedelsstationer finns placerade 
längs Varbergsvägen. Den norra är en 
självbetjäningsstation. Den södra stationen 
huserar även kiosk och intill stationen finns 
en biltvätt med självservice. 
Inom området ligger en nedlagd 
trädgårdshandel med tillhörande växthus. 
Handelsbyggnader utgörs av Granngården, 
sportbutik och elbutik, placerade i 
envåningsbyggnader i områdets sydvästra del. 
En livsmedelsbutik samt två pizzerior finns 
placerade väster om Hålabäcksskolan. Här 
finns även markparkering till skola/förskola 
och butiken. 
Söder om programområdet finns 
verksamheter, småindustri och storskalig 
handel. 

9. Räddningstjänstens lokaler
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Grönstruktur och å-rummet
Inom programområdet finns idag få inslag av grönska. Längs med Söderån finns ett 
parkstråk som inom programområdet är uppbruten av vägar och järnvägen. Närmast 
järnvägen finns en kommunal lekplats placerad i parkstråket. 
Vid bostadskvarteren längs med Syréngatan finns gröna bostadsgårdar. 

Trädrader/alléer
Flertalet gator kantas av trädrader och alléer som är biotopskyddade. Dispens från 
Länsstyrelsen krävs för nedtagning av dessa och kompensering genom plantering av nya 
träd. Den allé som går längs med Varbergsvägen utgör en viktig spridningskorridor för 
fåglar och insekter som sträcker sig längs hela Varbergsvägen.

Grönt i närområdet
I programområdets närområde finns större grönområden som Forsskogen och Kollaskogen 
cirka 1 kilometer bort fågelvägen. Kungsbackaskogen nås inom 1,5 kilometer fågelvägen. 
Närliggande parker är Skansen och Badhusparken. 

Strandskydd
Strandskyddet från Söderå är idag upphävt i befintliga detaljplaner. När detaljplanerna 
upphävs så återinträder ett strandskydd om 100 meter från Söderå. Strandskyddet behöver 
upphävas i de nya detaljplanerna.  

Grönområden och parker i Kungsbacka centrum

Programområde
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Sociotopvärden
De sociotopvärden som finns på kommunägd mark inom Kungsbacka stad har 
identifierats. I en del av grönområdena i nära anslutning till programområdet förekommer 
sociotopvärdena lek, motion, promenad, vila, vattenupplevelse, picknick, utblick, 
sällskapslek, naturupplevelse och bollsport. Ett av dessa grönområden är den mindre 
park med lekplats inom programområdets norra del, som ligger som en entrépunkt till 
Kungsbackas mest centrala delar och även i början/slutet av gång- och cykelstråket längs 
med Söderå. 
I och i anslutning till programområdet går också viktiga gång- och cykelstråk som förbinder 
Kungsbackas centrum med bland annat värdefulla grönområden. 
Inom programområdet finns det i dagsläget relativt gott om utblickar och siktlinjer mot 
grönska såsom bostadsgårdarna vid Syréngatan, parkstråket längs med Söderå och de 
omgivande skogsklädda bergen. Bostadskvarteren längs med Syréngatan har god tillgång till 
friyta med gröna utemiljöer, de flesta med inslag av lek, mötesplats och möjlighet till vila.

Markförhållanden
Fornlämningar
Inga fornlämningar finns registrerade inom programområdet. 

Förorenad mark
Programområdet har gått från ett område med åkermark och några få gårdar till ett 
industriområde med inriktning främst mot fordonsverkstäder och försäljning. Området 
började utvecklas på 60-talet och är idag främst ett industriområde i väster och 
bostadsområde med flerfamiljshus i öster. 
I samband med planprogrammet har en översiktlig markmiljöutredning tagits fram, 
Geosigma 2018-08-23. Inom i stort sett hela planområdet bedöms marken innehålla 
vissa föroreningar. För att ge en tydlig överblick över de fastigheter som har undersökts 
har de delats in efter tre klasser, ”grön”, ”gul” och ”röd”, som visar på vilken nivå som 
kommande undersökningar bedöms behöva ligga på. Undersökningen tittar endast på kända 
förorenande verksamheter inom planprogramsområdet. Det kan ha funnits fler verksamheter 

Kartan visar ett utsnitt av sociotopkartan med frekvent använda stråk (linjer i orange) som har 
identifierats inom och i programområdets närhet.

Program 
området
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på planprogramsområdet som inte har identifierats.
På fastigheter som har bedömts som ”gröna” föreligger minst risk för markföroreningar. Här 
rekommenderas endast övergripande undersökningar på eventuellt fyllnadsmaterial.
På fastigheter som bedöms som gula har det historiskt funnits någon verksamhet som har 
kunnat bidra till markföroreningar. Även fastigheter med mycket upplagsplatser enligt 
historiska flygfoton klassificeras som gula. Här rekommenderas att något fördjupade 
undersökningar görs.
Fastigheter som bedömts som röda har antingen kända problem med markföroreningar eller 
har haft verksamheter historiskt där markföroreningar är ett känt faktum. Dessa fastigheter 
bedöms behöva efterbehandlas vid förändring av markanvändning på fastigheten. Här 
behövs precis som för de gula fastigheterna också fördjupad och riktad undersökning.

Översiktlig beskrivning av föroreningssituationen inom programområdet.

Radon
Programområdet är placerat inom lågriskområde för radon. 

Geoteknik
En geoteknisk utredning har tagits fram som syftar till att övergripande beskriva de 
geotekniska och grundläggningstekniska förutsättningarna inom området, Norconsult 
2018-06-14. 
Utredningen beskriver markytan inom området som tämligen plan med en nivåskillnad i 
östlig riktning av cirka 3 meter. Jordlagren består huvudsakligen av lera vars mäktighet är 
minst i öst (5 - 20 meter) och störst i väst (60 - 80 meter). I flera undersökningspunkter har 
sonderingarna drivits ned till 40 meters djup utan att stopp påträffats. Sannolikt uppgår 
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jorddjupet till minst 40 meter inom större delen av området. 
Området är uppfyllt av en 2 meter mäktig markfyllnad. Under denna återfinns en lerig 
torrskorpa. Lerlagrets torrskorpa har en tjocklek som är ca 1 - 1,5 meter. Den lösa leran 
är relativt homogen med inslag av gyttja i områdets västra delar. Lokalt i väst finns ett 
skikt närmast under torrskorpan med mycket gyttjig lera och innehåller växtrester och 
enstaka skal. I öster är leran lös med sulfidkaraktär. Generellt är leran relativt normal för 
Kungsbackaområdet. Leran anses normalkonsoliderad i öst och underkonsoliderad i väst. 
Detta är troligtvis orsakat av påfyllningen som gjordes i området, vilken gör att sättningar 
i väster pågår. Sättningarna utbildas dock mycket långsamt. Ytterligare pålastningar i öst 
kommer generera stora sättningar inom 100 år.
Befintliga byggnader inom området är mestadels grundlagda med pålar. Dock ej känt 
huruvida dessa är spets- eller mantelburna samt vilken last de bär upp. Dock mest sannolikt 
att grundläggning skett med mantelburna pålar då jorddjupet är stort. 

Vibration
Västkustbanan löper längs med västra delen av området. Denna järnväg kan, utöver 
buller genom luften, också sprida vibration i marken. Baserat på utredningar kring 
vibration som utförts i aktuellt programområdes närområde kan konstateras att risk för 
vibrationsstörningar föreligger både för tåg- och fordonstrafik. Vanligtvis kan en byggnad 
motstå vibrationer om grundkonstruktionen görs tung, det vill säga betongplatta med 
undervåning i betong. Lättare konstruktioner av trä kan vara känsligare för markvibrationer.

Trafik
Programområdet präglas idag av barriärer i form av stora verksamhetslokaler, trafikleder, 
gator, Västkustbanan och Söderån. Området har idag av stor del genomfartstrafik, då det 
finns få målpunkter inom området och det utgör en av de södra portarna in till Kungsbacka 
centrum. Framförallt Varbergsvägen och Hantverksgatan har idag stora trafikflöden.
Syréngatan präglas av genomfartstrafik med relativt höga hastigheter. Köbildning är vanligt 
på Varbergsvägen under högtrafik på morgon respektive eftermiddag.

Gatustruktur i området
Kungsbacka kommun är huvudman för samtliga gator inom programområdet. Gatorna som 
sträcker sig genom området är Varbergsvägen, Lantmannagatan och Syréngatan i nordsydlig 
riktning, Söderåleden, Blomstergatan, Skolgatan och Hantverksgatan i västöstlig riktning. 
Varbergsvägen, på sträckan genom området, har idag en årsdygnstrafik (ÅDT) på cirka 17 
600 och det sker idag en stor del genomfartstrafik på den parallella gatan Syréngatan, som 
har ÅDT 6 200. Strax norr om korsningen Varbergsvägen-Söderåleden har en trafikmängd 
på 19 300 ÅDT uppmätts och på Varbergsvägen söder om Hantverksgatan 15 000 ÅDT. 
Söderåleden och Hantverksgatan är även de högt trafikerade med 6 800 respektive 10 600 i 
ÅDT. Det saknas aktuella trafikmätningar på Lantmannagatan, men den antas ha en ÅDT 
på cirka 1 000. Idag finns det inga andra lämpliga gator eller trafikleder som kan avlasta 
området ifrån genomfartstrafik. 
Hastigheten i planområdet idag är skyltad till 40 km/h efter metodiken ”Rätt fart i 
staden” (SKL & Vägverket, 2009). På Varbergsvägen, strax söder om korsningen med 
Hantverksgatan är skyltad hastighet 60 km/h.

Varbergsvägen
Varbergsvägen sträcker sig genom hela programområdet i nord-sydlig riktning och har 
en körbanebredd av cirka 10 meter uppdelade på två körfält. Gatan har mittmarkeringar 
och refuger vid korsningar. Det finns en separerad gång- och cykelväg på den östra sidan 
av vägen som kantas av en dubbelsidig trädallé. På den västra sidan finns en gångbana. I 
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norra delen av vägen ansluter Söderåleden i trafiksignalreglerad korsning. Mitt på sträckan 
finns ett hållplatsläge, Inlag, som trafikeras av bussar i stadstrafiken och regionala bussar 
till kommunens södra och östra tätorter. Lantmannagatan ansluter till Varbergsvägen ca 
50 m söder om trafiksignalkorsningen i norr. I norrgående riktig på Varbergsvägen finns 
ett vänstersvängfält in till Lantmannagatan. I södra delen av programområdet ansluter 
Blomstergatan och Hantverksgatan till Varbergsvägen i en cirkulationsplats.

Gång och cykel
Vid en fast mätpunkt på gång- och cykelvägen som går under järnvägen mellan Lindens torg 
och Varbergsvägen har mätningar visat på att antalet cykelresor ligger stabilt på ca 160 000 
passager per år under perioden 2011–2016 (Kungsbacka kommun, 2017).
Det finns separata gång- och cykelvägar utmed alla gator i programområdet, förutom 
Syréngatan men där det finns trottoarer på båda sidorna av gatan. Infrastrukturen håller en 
god standard med en bredd på 2,5–3 m på samtliga gång- och cykelvägar. 
Gång- och cykelvägarna utmed Varbergsvägen, Söderåleden, Hantverksgatan och vid 
bostäderna öster om Syréngatan ingår i huvudvägnätet för cykel, som i Gång- och 
cykelstrategin (Kungsbacka kommun, 2017) definieras som det snabba cykelnätet. Stråket 
längs med Varbergsvägen ingår dessutom i kommundelstråket som är en infartsväg 
som kopplar samman de södra och östra kommundelarna med Kungsbacka centrum. 
Kommundelstråket i nordsydlig riktning (stråket Göteborgsvägen-Varbergsvägen) genom 
Kungsbacka ligger på den östra sidan av Göteborgsvägen respektive Varbergsvägen, med 
undantag från sträckan som går genom programområdet då stråket idag går på den östra 
sidan.

Bilden visar trafikmängderna för nuläget på de större gatorna i programområdet. Trafikmängderna 
för gatorna är mätta under 2015, förutom för Lantmannagatan som är en uppskattning och upp-
räknade till 2018 års nivåer. 
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Kollektivtrafik
Programområdet ligger i nära anslutning till Kungsbacka Resecentrum med bussterminal 
och tågstation. Varbergsvägen ingår i det mycket starka kollektivstråket som går 
mellan Kungsbacka och Frillesås (Region Halland, 2016). Hållplatsen, Inlag, ligger på 
Varbergsvägen mitt emellan trafiksignalen i norr och cirkulationsplatsen i söder. Här 
stannar sju busslinjer, varav två är stadsbusslinjer.
På Söderåleden, öster om korsningen med Syréngatan finns det en hållplats, Syréngatan, 
som trafikeras av fyra busslinjer varav en stadsbusslinje. Alla busslinjerna har koppling till 
Kungsbacka station. Stadsbusslinjerna och Buss 742 har halvtimmestrafik i högtrafik och de 
övriga linjerna har 4–12 avgångar per dag och ses mer som skolbusslinjer.

Parkering
Parkeringsbehovet för anställda på de kommunala verksamheterna, bland annat stadshuset 
Vägmästaren, är större än det som ryms inom fastigheten. Den närmaste kommunala 
parkeringsanläggningen ligger strax norr om polishuset, vilken har 57 platser och har under 
vardagar en beläggning på 90-95 % (Beläggningsstudie gjord hösten 2017). 
Framför bostadshusen längs med Syréngatran finns en stor parkeringsyta med 
markparkering och garagelängor. Parkeringen har låg beläggning under dagtid på vardagar 
och ett antal platser hyrs ut till kommunen under dessa tider till anställda på Vägmästaren 
och annan kommunal verksamhet. 

Skola och Förskola
I programområdets närhet finns Blomstergatans förskola med tre avdelningar och 
Kokosnötens förskola med tre avdelningar. En förskola för 8 avdelningar ska tillskapas 
i lokaler vid Sommarlustvägen. Öster om programområdet ligger högstadieskolan 
Hålabäcksskolan, åk 6-9.

Varbergsvägen 
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På västra sidan om järnvägen finns två gymnasieskolor i närområdet; Drottning Blankas 
Gymnasieskola på Nygatan och Aranäsgymnasiet och Beda Hallbergs gymnasium, på 
Gymnasiegatan.

Näringsliv och handel
Programområdet ligger centralt i Kungsbacka med närhet till innerstaden och köpcentrumet 
Kungsmässan. Här finns ett blandat utbud av butiker och service. 
Inom programområdet finns en matbutik och ett par pizzerior samt snabbmatskiosk. 
Verksamheter finns även i form av sportbutik, elbutik, bilvårdsanläggning och bilförsäljning 
med mera. Kiosk finns vid den södra bränslestationen. 

Teknisk försörjning
Vatten-, spill- och dagvattenledningar finns utbyggda i hela programområdet. 
Ledningsnätet är utbyggt och renoverat i etapper, de äldsta ledningarna är från 1960-talet.

Dricksvatten
I Varbergsvägen finns en större dricksvattenledning som är viktig för matningen av 
dricksvatten till Kungsbacka centrum.

Spillvatten
I Hantverksgatan finns en större spillvattenledning som avleder spillvatten från sydöstra 
delarna av Kungsbacka centrum.
I norra delen av planområdet utmed Söderå finns en pumpstation för spillvatten.

Dagvatten
Området består idag i huvudsak av hårdgjorda ytor. Marken är övervägande plan och ligger 
nivåmässigt mellan +2,5 meter och +4 meter (RH 2000). 

Sommarlustvägens 
förskola

Kokosnötens 
förskola

Blomstergatans
förskola

Hålabäcksskolan

Drottning Blankas 
gymnasium

Aranäsgymnasiet

Beda Hallbergs 
gymnasium
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I huvudsak avvattnas området idag i dagvattenledningsnät till Söderån i norr, och 
genom dagvattenledningsnät i söder till Kungsbackaån. Dagvattnet behöver renas för att 
miljöstatus på recipienter inte ska försämras och biostatus inte ska påverkas negativt.

El, tele och bredband
Området är utbyggt med ledningar under mark. Det finns tre transformatorstationer inom 
programområdet. Komplettering av nätstationer bedöms krävas vid komplettering av ny 
bebyggelse. 
Längs med Varbergsvägen finns en teknikbod som försörjer kommunen med bredband. 

Fjärrvärme
Fjärrvärme finns utbyggt i området. Ny bebyggelse bedöms kunna försörjas via befintliga 
ledningar. 

Hälsa och säkerhet
Risk för översvämning
Delar av området kan komma att översvämmas på grund av att klimatförändringarna leder 
till en förhöjd högsta havsnivå. 

Buller från väg- och spårtrafik
Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från 
spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 
fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden gäller för bostadsbyggnader 
om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA.

Ekvivalent ljudnivå dB(A)
Bullerkartläggning från 2015
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2015 genomfördes en bullerkartläggning för Kungsbacka stad. Den visar på bullernivåer 
upp mot 70 dBA längs Varbergsvägen och 65 dBA längs Syréngatan och Söderåleden. 
Riktvärdena inomhus kan klaras med fasader inklusive fönster utformade med hänsyn till 
ljudnivåkraven i Boverkets Byggregler (BBR). 
För verksamheter finns bara riktvärden inomhus. Förutsatt standardfönster överskrids dessa 
vid fasader där ekvivalenta ljudnivån är högre än 65 dBA och maximala ljudnivån högre än 
80 dBA utan särskilda bullerskyddsåtgärder. 

Bränslestation
Ur ett säkerhetsperspektiv (olycksrisk med avseende på hantering av ämnen på 
bensinstationen) krävs ett minimiavstånd på 25 meter från lossningsplats för tankbilar 
till bostäder enligt riktlinjer som tillämpas. Räddningsverkets handbok Hantering av 
brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer.

Risk
Programområdet angränsar till Västkustbanan och enligt Länsstyrelsens övergripande 
riskanalys för Hallands län skall riskfrågor hanteras vid fysisk planering inom 150 meter 
från en transportled för farligt gods (Länsstyrelsen 2011).

Typ av bebyggelse Basavstånd/reducerat avstånd Västkustbanan 
(m)

Bebyggelsefritt 30/20

Industri 50/20

Kontor 50/20

Småhus 80/50

Tätort 80/30

Bortre gräns riskutredning för angivna typ-
områden

150

Redovisning av basavstånd/reducerat avstånd för respektive typbebyggelse. Avstånd räknas från 
närmaste räls.

Länsstyrelsen i Hallands län anger som basavstånd ett avstånd på 30 m för det 
bebyggelsefria området längs Västkustbanan (Länsstyrelsen 2011). För vissa verksamheter 
tillåts ett kortare avstånd. Den typ av bebyggelse som tillåts inom 20-30 m från 
Västkustbanan är industri och kontor. Inom detta avstånd bedöms även parkering ingå. 
Basavstånd

Med tätort avses lägenhetsbebyggelse med tre våningar eller mer av stads- eller 
tätortskaraktär. Tillämpas de rekommenderade avstånden erfordras ingen riskanalys om 
följande baskrav beaktas:
• Motverka spridning av vätska in mot området
• Sidoområdet fritt från oeftergivliga och spetsiga föremål
• Beakta möjligheten att reducera konsekvenser av ett gasutsläpp genom att luftintag placeras 

högt och på motsatta sidan av järnvägen.
Reducerat avstånd

Reducerade avstånd kan tillämpas om bebyggelsen skyddas med extra skyddsåtgärder. 
Åtgärder för att kunna placera tätort med bostadsbebyggelse inom 30 meter respektive 50 
meter från järnvägsspår anges nedan.
Placering på 30–50 m
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• Alla fönster och fasader riktade mot järnvägen utförs i EI30.
• Robust konstruktion på huset av typ sammanhållen betongstomme med tunga 

utfackningsväggar. Fönster som utförts i EI 30 skall kunna motstå dimensionerande 
explosionstryck utan att splittras.

• Entréer riktas bort från järnvägen.
• Friskluftsintag placeras i skyddat läge.
• Utrymning skall vara möjligt i riktning bort från järnvägen.
Placering på 50–80 m
• Alla fönster och fasader riktade mot järnvägen utförs i EI30. Fönster som utförts i EI30 

skall kunna motstå dimensionerande explosionstryck utan att splittras.
• Entréer riktas bort från järnvägen.
• Friskluftsintag placeras i skyddat läge.
• Utrymning skall vara möjligt i riktning bort från järnvägen.
Kraven på industrietablering (parkeringshus) på 20–30 m listas nedan. 
• Vall eller betongbarriär som skyddar parkeringshuset vid påkörning med urspårande tåg. 

Åtgärden skall utformas så att den inte ökar riskerna för att det urspårande tåget skadas 
vid en urspårning

• Fasad som vetter mot järnvägen, inklusive dörrar och fönster, skall utformas i lägst 
brandteknisk klass EI30.

• Luftintag placeras så långt från järnvägen som möjligt
• Minst en utrymningsväg skall finnas som inte vetter mot leden.
• Inga entréer placeras mot leden.

järnvägsspår

20m
30m

50m

80m

Avstånd från järnvägens östra räls. 20 meter, 30 meter, 50 meter och 80 meter. 
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Då planprocessen är i programfasen och utformningen inte är fastlagd ännu är 
måttangivelserna avsedda att ge anvisningar för den fortsatta hanteringen av riskfrågor i 
detaljplanefasen.

Luft
Trafiken och andra utsläppskällor ger upphov till luftföroreningar som vid höga halter är 
skadliga för människors hälsa. Luftföroreningar kan innefatta många olika ämnen, men 
vad avser trafikens utsläpp har följande ämnen störst betydelse: kvävedioxid, kolväten, 
inandningsbara partiklar (PM10 och PM2,5) samt bensen.
Den senaste kartläggningen av luftföroreningssituationen i Kungsbacka gjordes 2013, som 
en del i regionens luftvårdsprogram. Kartläggningen omfattade Kungsbacka tätort och 
utfördes genom beräkningar (delvis baserade på mätningar) av kvävedioxidhalterna år 2012. 
Beräkningarna visade att alla tre miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid underskreds inom 
hela tätorten med undantag för området allra närmast väg E6. Marginalerna till normerna 
var stora eller mycket stora inom nästan hela tätorten. 
Eftersom kvävedioxidhalten underskrider miljökvalitetsnormerna med god marginal bedöms 
även övriga miljökvalitetsnormer att klaras med marginal. 

Gällande detaljplaner
Området omfattas av detaljplanerna; K44 från 1964, K81 från 1982, K40 från 1963, K74 
från 1979, KP100 från 1994, KP102 från 1995, K61 från 1974. För samtliga detaljplaner har  
genomförandetiden gått ut. 

Bakomliggande beslut och dokument
Programarbetet grundar sig i ett antal handlingar och dokument som fastställts av politiken. 
Här läggs grunden till var och hur vi planerar. 

Skala 1:2500
100 m100 m

   2018-05-16

Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

Gällande detaljplaner inom programområdet. 
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Kungsbacka Översiktsplan 2006
Kungsbacka stad är i gällande översiktsplan utpekad som utvecklingsområde i sin helhet. 
För mer detaljerade riktlinjer kring planerad utbyggnad hänvisas till den fördjupade 
översiktsplanen för Kungsbacka stad. 

Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad 2009, FÖP
Kvarteret Vägmästaren

Den fördjupade översiktsplanen beskriver kvarteret Vägmästaren som område för 
omvandling från företag till blandstad med ett innehåll av 100-200 bostäder och 
företag, exempelvis kontor. Troligt att området byggs i etapper. Att omvandla delen där 
brandstationen ligger ingår i en senare etapp. Öster om kvarteret Vägmästaren ligger en 
stor parkeringsyta. Det bör utredas om det är lämpligt att bygga här. Parkeringsbehovet för 
boende ska tillgodoses. 
Kvarteret Verkmästaren 

Om området omvandlas blir det en del av centrum. Polishuset är en del i denna riktning. 
Området rymmer ca 200 bostäder samt kontorsföretag och äldreboende. Parkeringsplatsen 
norr om polishuset avses samnyttjas. Om det blir aktuellt för företagen söder om att flytta, 
önskar kommunen fortsätta omvandlingen till centrum inom hela kvarteret.
Centrum

Programområdet ligger till största del inom det som i den fördjupade översiktsplanen 
benämner som morgondagens centrum. Handel och service är grundstenarna för 
att uppnå en attraktiv centrummiljö. Bostäder i och nära centrum bidrar till att öka 
genomströmningen av människor, vilket ytterligare gynnar förutsättningarna för handel, 
kulturupplevelser, restaurangbesök och möjligheter till övernattning. Utvecklade gång- 
och cykelstråk är viktigt eftersom det ökar känslan av tillgänglighet till centrum. En mer 
gångvänlig miljö gör Kungsbacka centrum mer stadslikt. Fram till 2020 kommer fler 
områden i centrum att kompletteras med bostäder, företag, service och parkeringshus. 
Det är viktigt att dessa områden utformas med eftertanke. Det är en kvalitet om gamla 
byggnader och stadsmönster lever kvar integrerat med det nya så att stadens årsringar kan 
urskiljas. För att Kungsbacka centrum ska växa behövs fler olika delar som kompletterar 
varandra och är väl sammanlänkade. Delarna bör vara attraktiva i sig och ha olika karaktär 
för att skapa variation.
Parker och natur

I den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad anges att en stad bör byggas så att 
den främjar fysisk aktivitet. Det ska finnas grönområden att röra sig i och emellan och 
gång- och cykelstråken ska vara säkra, trivsamma och sammanhängande. I de nya större 
bostadsområdena bör det finnas tillgång till lek och idrott. Nya parker placeras nära 
områden för bostäder, service eller företag så att de kan vara en tillgång för boende eller de 
som arbetar.
Att vistas i parker och naturområden är bra för hälsan ur många aspekter. Undersökningar 
har till exempel visat att vistelse i park- och naturområden erbjuder effektiv rehabilitering 
för äldre, sjuka och handikappade. Många upplever att de får mer energi och återhämtning 
genom att vara i naturen. Även ur ett barnperspektiv är det gynnsamt med tillgång till 
parker och naturområden då barn som leker mycket i naturen har visat sig vara mer kreativa 
i sina lekar, blir starkare och får en mer utvecklad motorik än barn som sällan är ute i skog 
och mark. Grönområdena ska därför ligga i nära anslutning till boendet. Ett annat mål är 
också att kunna promenera längre sträckor och ta sig till fots mellan de olika grönområdena. 
Därför bör stråk utvecklas och förstärkas. Det är viktigt att bebyggelsemiljön utformas med 
hänsyn till behovet av rekreation och att rekreationsområdena görs tillgängliga.



24  Planprogram Sydöstra centrum Planprogram Sydöstra centrum  25

Torg och mötesplatser

I takt med att staden och kommunen växer blir de offentliga rummen i Kungsbacka allt 
viktigare. Torg och mötesplatser är ett par av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla 
ett levande stadsliv. De ska vara trivsamma, trygga och vackra. 

Trafikledsplan 
Trafikledsplanen för Kungsbacka, 2007, ingår i den Fördjupade Översiktsplanen 
för Kungsbacka stad som beslutades 2009. I denna plan framgår det huvudnät av 
trafikleder som enligt prognoser behövs för Kungsbacka stads utveckling fram till 2020. 
I trafikledsplanen beskrivs Varbergsvägen som en trafikled inom staden. Här ligger ett 
reservat för fyra körfält.

Trafiklederna har främst funktion för genomfartstrafik, som förbindelser mellan större vägar 
utanför staden och delar av staden samt för att förbinda stadsdelarna. Trafiklederna ska ha 
sådan kapacitet och utformning att de medger god framkomlighet och körkomfort. De ska 
vara av sådan kvalitet att de drar till sig trafik från andra vägar och gator. Korsningar med 
gång- och cykeltrafik bör som regel vara planskilda. 
Grönstrukturplan
Grönstrukturplanen för Kungsbacka (2007) ingår i den Fördjupade Översiktsplanen för 
Kungsbacka stad som beslutades 2009. Det gröna ska vara en integrerad del av staden. 
I Kungsbacka stad finns det till viss del brist på närliggande rekreationsområden för 
”vardagsrekreation” där man kan ta en kort promenad eller gå ut med hunden. 

Kommunfullmäktiges mål
Kungsbacka kommun har fem kommunövergripande mål som är antagna av 
kommunfullmäktige, 2017. Målen har sin utgångspunkt i visionen som beskriver hur vi vill 
att samhället ska se ut år 2030. 
Målen är uppdelade i fem delar.
En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

• I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, 
generationer och livsstilar.

• Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
• I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.
En hållbar utveckling och en hälsosam miljö

• Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.
• Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala 

hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta kommunerna inom 
miljö- och klimatfrågor.

• Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.
Bästa företagsklimatet i Västsverige

• Kungsbacka är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.
• I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag 

genom samverkan mellan näringsliv och utbildning.
I Kungsbacka utvecklas vi hela livet

• Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.
• I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.
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Ett medskapande samhälle och öppen attityd

• I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara 
medskapande i att utforma det goda livet.

• Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i 
kontakt med kommunen.

• Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt.
• Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapade 

medarbetare och ledare.

Mål för bostadsbyggande 2019-2023
April 2019 beslutade Kommunfullmäktige att ändra sin målsättning för bostadsbyggandet 
till att omfatta planering för 500 bostäder per år under perioden 2019–2023.

Gång- och cykelstrategi
Kungsbackas gång- och cykelstrategi antogs av nämnden för Teknik 2017-05-17. Syftet med 
strategin är att beskriva fotgängare och cyklisters behov i transportsystemet och peka på 
åtgärder som krävs för att nå kommunens vision och mål. Det naturliga förstahandsvalet ska 
vara att ta sig fram till fots eller med cykel för resor inom tätorten.
Cykelnätet har delats upp i två kategorier; huvudnätet (det snabba) och lokalnätet (det 
tillgängliga). Huvudnätet passerar idag planområdet på Varlavägens västra sida (som även 
är ett kommundelstråk), på båda sidor av Söderåleden, den norra sidan av Hantverksgatan 
och Skolgatan. Huvudnätet ska vara snabbt, säkert och med god framkomlighet. Komforten 
ska vara hög och vägarna ska vara utan onödiga hinder. Detta betyder att cyklister ska, där 
det är möjligt, separeras från fotgängare så att färre konflikter mellan de två transportslagen 
uppkommer. Korsningar med motorfordon ska minst vara fartdämpade till 40km/h 
eller vara planskilda. Driftmässigt prioriteras dessa stråk vid halkbekämpning och vid 
sandupptagning på våren.
Lokalnätet är det uppsamlande nätet som kompletterar huvudnätet i våra bostadsområden. 
Fokus ligger på trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet och samspelet mellan fotgängare 
och cyklister är extra viktigt på detta nät.
I strategin redovisas allmänna kvalitetskrav som gäller vid ny- eller ombyggnation.

Parkeringsstrategi
Parkeringsstrategi för Kungsbacka Stad antogs av Kommunstyrelsen 2017-06-26. Parkering 
ska planeras på ett sätt att den möjliggör kombinationer av olika transportmedel. 
Parkeringsstrategin strävar efter att det ska vara en god tillgänglighet för alla trafikslag; 
bilister, cyklister, fotgängare och resenärer i kollektivtrafiken.
Parkeringsanläggningar ska kunna ha ett flexibelt användningssätt och planeras så att det 
finns ett samnyttjande av parkeringsplatser, där parkering för boende och kontor med fördel 
kan samnyttjas.
Cykel- och bilparkering ska vara väl avgränsande, funktionella vid full beläggning samt 
ha en god gestaltning även när de inte nyttjas fullt ut. För att göra cykling attraktivt ska 
cykelparkeringar vara väderskyddade och möjlighet att låsa fast cykeln ska finnas.
I Kungsbacka stad ska parkeringsregleringen medverka till att parkeringsplatserna nyttjas 
till tänkt ändamål. Det finns olika typer av parkering:
• Korttidsparkering är till för angöring (på- och avstigning, lastning och lossning) samt 

inköp eller korta ärenden
• Halvdagsparkering behövs för lite längre besök och ärenden till handel och service
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• Heldagsparkering är aktuell vid arbetsplatser och pendelparkering
• Dygnsparkering behövs för parkering vid bostaden och resecentra
I Parkeringsstrategin redovisas fasta parkeringstal för cykel vid bostäder samt flexibla 
parkeringstal för bil vid bostäder och verksamheter. 

Kunskapsinhämtning
Workshop
Inom programarbetet har en workshopserie genomförts på temat LIV-RUM-HUS. Arbetet 
har involverat 28 personer med olika roller såsom kommunala tjänstemän, fastighetsägare, 
intressenter samt konsulter. (Workshop planinriktning, White arkitekter 2018-10-04). 
Syftet med workshopserien har varit att landa i vilken roll programområdet ska ha i 
framtiden, för Kungsbacka tätort och för kommunen i stort, samt att samla in kunskap och 
formulera idéer och ingångar för att stärka programmet och det fortsatta planarbetet. 
Workshoptillfällena har baserats på en metod där fokus har legat på att först tänka liv, sedan 
rummen och sist husen. 
Vision

Ur arbetet har en vision formulerats med efterföljande konkretiserade inriktningar kring hur 
den kan uppnås. 
Visionen har delats upp i tre delar; det sociala vardagsrummet, det rörliga vardagsrummet 
och det omväxlande vardagsrummet. Dessa tre aspekter har i sin tur ett antal konkretiserade 
åtgärder koppade till sig för att kunna uppfylla visionen. Det handlar bland annat om att 
fokusera på trygga och inbjudande entréer, bygga utåtriktade bottenvåningar med många 
bostadsentréer och etablera ett sammanhållet aktiverande tvärstråk. Åtgärderna ligger som 
underlag för programförslaget.
Till de tre inriktningarna följer även fyra nyckelprojekt som ytterligare konkretiserar 
åtgärder som behövs för att uppfylla mål och vision som arbetats fram under 
workshoptillfällena. 
1. Öppet stadshus. Samlokalisera stadshuset med andra funktioner som kan samverka i rum 
och överlappa i tid. En social tyngdpunkt som aktiverar området kvällstid.
2. Det gröna hjärtat. Etablera i tidigt skede, ett parkstråk som lyfter boendekvaliteten i 
områdets mitt. Bygg ett centralt parkrum som mötesplats för föreningsliv och långvarig 
rofylld vistelse, luncher och picknick.
3. Lindens plats. Fokusera på att lyfta fram kvaliteter, funktioner och aktiviteter som kan 
bidra till en trygg och spännande entré till stadsdelen från innerstaden. En plats som är 
aktiv under hela dagen och kvällen. 
4. Tillåtande fickpark. Utveckla Hålabäcks närcentrum med tydligare rumsligt sammanhang. 
Etablera en robust och lekbar miljö som del av stråket mellan idrott- och evenemang i väst 
och skola i öst.

Dialog med fastighetsägarna
Under programarbetet har samtliga fastighetsägare inom programområdet bjudits in till 
samtal i syfte att fånga upp tankar och funderingar kring utveckling av området och 
framtida utbyggnad. De har även deltagit i ovan beskrivna workshoparbete. 

Social hållbarhet - nulägesanalys
Projektgruppen för planprogrammet och en förvaltningsövergripande grupp med fokus 
på social konsekvensanalys genomförde i augusti 2018 en analys för de teman som ingår i 
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den sociala värdecirkeln från Kungsbackas modell för social konsekvensanalys; Samvaro, 
Mångfald, Vardagsliv, Trygghet, och Mobilitet. Syftet var att diskutera vilka sociala 
möjligheter respektive risker/hot som kan uppstå med en utveckling och förändring av 
området. 

Mångfald
Området utgörs till största del av verksamheter. Bostäder finns i programområdets östra 
del och innefattar hyresrätter. Mindre livsmedelsbutik och snabbmatställen finns vid 
bostadsområdets närhet. Området bryts igenom av väldimensionerade vägar. De stora 
kvarteren och breda gatorna skapar barriärer för fotgängare som rör sig genom området. 

Vardagsliv
I programområdets närhet finns innerstaden med ett varierat utbud av butiker, restauranger 
och biograf med mera. Tåg- och busstationen finns 400 meter norr om programområdet. 
Kultur- och fritidsaktiviteter finns i närheten med simhall, ishall och teater i Aranäs 
stadsdel. 
Längs Söderå finns ett parkstråk med gång- och cykelbanor. Detta bryts dock upp av 
bilvägar och järnvägen. 
Arbetsplatser finns i området vid polishuset och övriga blandade verksamheter samt vid 
stadshuset Vägmästaren. 

Trygghet
Miljön inom programområdet är till stor del anpassad för bilismen. Stora trafikstråk 
behöver korsas för att ta sig genom området. Få naturliga mötesplatser finns inom området. 
Separerade gång- och cykelstråk finns igenom området längs Varbergsvägen samt längs med 
Söderå. Passager till väster om järnvägen sker via planskilda undergångar under järnvägen, 
vilka kan upplevas som otrygga. 

Mobilitet
Hållplats för buss finns längs med Varbergsvägen. 
Kungsbacka station ligger på gångavstånd. 

Samvaro
En kommunal lekplats finns i nordväst inom programområdet längs med Söderå. Utanför 
programområdet finns villaområden och grönytor. 
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Det sociala vardagsrummet 

• Bygg utåtriktade bottenvåningar med många bostadsentréer
• Etablera ett sammanhållet, aktiverande tvärstråk
• Fokusera på trygga och inbjudande entréer

Det rörliga vardagsrummet 

• Skapa en tydlig gatuhierarki som kopplar samman staden ge-
nom attraktiva gångstråk.
• Se Varbergsvägen som en livsnerv med potential
• Effektivisera markanvändningen genom multifunktionella par-
keringshus

Det rörliga vardagsrummet - varierad bebyggelse och mång-
fald i boendet

• Uppnå variation genom uppdelade kvarter
• Befolka området över dygnet genom att bygga boende för 
många olika målgrupper
• Förvalta och möt framtidens verksamheter

Vision - Morgondagens liv-
fulla vardagsrum 

Sydöstra Centrum ska utveck-
las från passage till en inbju-
dande entré i direkt anslutning 
till innerstaden. Morgonda-
gens centrala stadsdel har 
en mångfald av boende och 
verksamheter som möjliggör 
hållbara livsstilar. Här uppstår 
spontana möten i de gemen-
samma, grönskande vardags-
rummen.

Illustrationer av 
White Arkitekter>>
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Täthet
I det som räknas till Kungsbacka centrum bor idag cirka 1 000 personer. Del av 
programområdet räknas till detta. 

UN Habitat - fem principer för en hållbar stadutveckling.
UN-habitat, FN:s boende- och bosättningsorgan, har tagit fram fem principer för vad som 
krävs för en hållbar stadsbyggnad. Genom att mäta befintlig bebygglse eller ett förslag får 
man en snabb analys av hur hållbar stadsdelen är. De fem principerna omfattar:
•  Tillräckligt utrymme för gator och ett effektivt gatunät. Gatunätet ska täcka åtminstone 

30 procent av marken och åtminstone 18 kilometer gatulängd per kvadratkilometer.
•  Hög täthet. Åtminstone 15 000 invånare per kvadratkilometer, vilket är det samma som 

150 invånare per hektar.
•  Funktionsblandning. Åtminstone 40 procent av golvytan i varje stadsdel ska vara till för 

verksamheter.
• Social blandning. Tillgång på bostäder i olika prisklasser och upplåtelseformer i varje 

stadsdel för att husera människor med olika inkomster; 20 till 50 procent av den totala 
boendeytan ska vara reserverade för billiga bostäder; och golvytan för en upplåtelsesform 
ska inte omfatta mer än 50 procent av den totala golvytan för alla bostäder i området.

• Begränsad markanvändningsspecialisering. Detta för att begränsa monofunktionella 
kvarter eller stadsdelar; monofunktionella kvarter ska täcka mindre än 10 procent av 
marken i alla stadsdelar.

Jämförelse av tre utbyggnadsområden inom Kungsbacka tätort. Kolla parkstad, Aranäs etapp 2, 3 
och 4 samt aktuellt planprogram för Sydöstra centrum. 

Kolla parkstad

75 inv./ha

Aranäs 
etapp 2, 3 
och 4 

200 inv./ha

Sydöstra Centrum 

150 inv./ha
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Programförslag
Planprogrammet föreslår en utveckling där nuvarande glesa verksamhetsområde omvandlas 
till blandad stadsbebyggelse. Blandning kommer att finnas i användningsområden, 
gestaltning, skala och upplåtelseform. Området kommer att kompletteras med det 
som saknas idag såsom bostäder, arbetsplatser, upplevelserika stråk, grönstruktur och 
mötesplatser. 
Programområdet ligger centralt i Kungsbacka med närhet till stationen och innerstaden. 
Med tydliga och trygga kopplingar kan den nya stadsdelen knyta ihop centrum och tillskapa 
miljöer som kan komplettera utbudet i Kungsbacka vad gäller stadsmässig bebyggelse. 

>>Arkitektbyrån Design
Volymstudie över programområdet visar en möjlig utbyggnad. Sett från nordväst.
Programförslaget ger cirka 150 000 kvm bruttoarea (BTA). Studien visar en möjlig blandning inom 
området där kontor/verksamheter illustreras i blått. Bottenvåningar med verksamheter i rött. 
Kommunal service i grönt och bostäder i beige. I denna volymstudie utgör cirka en tredjedel av 
bruttoarean verksamheter. Skälig mängd och placering behöver studeras vidare.

fördelningen mellan dessa och färre bostäder möjliggörs. Programkartan pekar på blandad 
stadsbebyggelse inom större delar av programområdet vilket innebär att bostäder, kontor, 
kommunal service möjliggörs men inte den exakta fördelningen. Detta behöver studeras 
vidare i kommande skeden. Utbyggnaden av planprogrammet är beroende av intresse hos 

Blandad stadsbebyggelse

En blandning av till exem-
pel bostäder, butiker, kon-
tor och restauranger. Det 
får också gärna finnas en 
variation i husens stil och 
höjd. En blandad stads-
bebyggelse har offentliga 
rum där det är lätt för alla 
att mötas och det finns liv 
och rörelse både på dagen 
och kvällen.

Idag bor endast tusen personer i det som benäms som 
centrum i Kungsbacka. De områden som utvecklas inom 
centrumavgränsningen bör utformas för att stärka innerstaden 
och med tillskott av boende som kan utgöra underlag för 
kommersiell och kommunal service i Kungsbacka centrum. 
Programmets intentioner ska tas upp i de efterföljande 
detaljplanerna i föreslagen etappordning. Programmet visar 
på en färdig utbyggnad av cirka 1 000 till 1 300 bostäder. 
Detta kan ge ett tillskott av upp mot cirka 2 600 invånare 
centralt i Kungsbacka.
Finns behov av större andel arbetsplatser/kontor påverkas 
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fastighetsägare och möjlighet att omlokalisera verksamheter som idag finns på platsen, 
exempelvis Räddningstjänsten. 

Stadsbild
Programområdet kommer att byggas ut i etapper vilket innebär att varje del av utbyggnaden 
tillåts sätta en egen arkitektonisk prägel på området. Variationen och mångfalden 
blir en tillgång för stadsdelen och en viktig del i att skapa en levande blandstad. En 
funktionsblandning behöver finnas med bostäder, service och verksamheter. 
För att uppnå en levande stadsdel krävs ett underlag av människor som kan befolka 
området och hålla liv i service och verksamheter. Tätheten i bebyggelsen behöver vara 
hög och samtidigt utgå från en trivsam stadsmiljö i ögonhöjd. Höjderna på tillkommande 
bebyggelse bör variera från fem till sju våningar eller högre i knutpunkter och viktiga noder. 
Hushöjderna ska utgå från platsens betydelse och funktion samt stads- och gaturummets 
proportioner och skala. 

Gaturummet utgör en viktig plats för möten och 
interaktion. För att skapa livfullhet och trygghet inom 
området över olika tider på dygnet krävs inbjudande 
och aktiva kantzoner för vistelse. 
Levande bottenvåningar, Illustration White arkitekter

Programområdet kompletteras med en kvarterstruktur med lokaler och verksamheter 
i bottenvåningarna där fokus ligger längs utpekade stråk och mötesplatser. Byggnader 
placeras i gatuliv. Inga impediment eller otydligheter ska finnas i gränsen mellan bebyggelse 
och allmän plats. Gaturummet utformas på de gåendes villkor och ska uppfattas som 
attraktivt, aktivt och tryggt. 
Vid platsbildningarna krävs att utformning på byggnaderna tar hänsyn till solförhållanden 
och att bebyggelsen ramar in de offentliga platserna. 
Studier av mötet med befintlig bebyggelse är viktiga i det fortsatta arbetet. 

Tvärstråk och målpunkter
Den nya bebyggelsen knyter samman befintliga bostadsområden med innerstaden vilket gör  
stråk och kopplingar genom området mycket viktiga. 
Genom att utforma området med en struktur av mindre kvarter skapas en väv av 
kvartersgator där gång- och cykeltrafikanter kan röra sig genom området via flera alternativa 
vägar. Det kontinuerliga gatunätet ska binda samman programområdet med sin omgivning 
och ska göra det möjligt att bygga vidare på Kungsbacka centrum även utanför programmets 
gränser.
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Genom programområdet har ett gent huvudstråk identifierats som viktigt att utveckla. 
Detta ska utgöra huvudlänken mellan innerstaden och Hålabäck för fotgängare och 
cyklister. Stråket kan samla invånare och besökare i ett tryggt och upplevelserikt rum. 
Längs med stråket ska strategiskt placerade platsbildningar i form av mindre torg och 
parkytor finnas. 
Fyra platser är utpekade där extra fokus i utformning krävs, se illustration nedan. Dessa 
platser behöver vara väl avvägda i storlek och innehåll och ramas in av bebyggelse med 
aktiva och öppna bottenvåningar. 
•  Plats nummer 1 är en urban park. Den utgör entrépunkt från innerstaden och kopplar 

samman ytorna mellan Söderån och den tillkommande bebyggelsen. 

Skiss över programområdets gena stråk, platsbildningar markerade 1-4. Illustration White 
Arkitekter. 

1

2
3

4

Aranäs stadsdel

• Plats nummer 2 utgörs av en bostadsnära park. Den ligger strategiskt placerad längs med 
de utpekade stråken genom området. Parken bör ha en funktion som mötesplats med till 
exempel multifunktionella ytor för rekreation året runt och med en karaktär av grön oas 
för ett varierat växt- och djurliv. För att uppnå målen som social mötesplats och grön oas 
behöver den bostadsnära parken ha en tillfredsställande storlek. 

• Plats nummer 3 utgörs av ett stadsmässigt livfullt rum. Platsens funktion är att skapa rum 
för mötesplats vid en punkt där mycket människor förväntas röra sig. 

• Plats nummer 4 är en del av stråket mellan idrott- och evenemang väster om järnvägen 
och skola i öst. Stråket kan präglas av aktivitet, möjligheter för möten och bör fokusera 
på en trygg och grön koppling. Hålabäcks närcentrum utvecklas med tydligare rumsligt 
sammanhang. 

Grönkopplingar
Stråk mellan parker, naturområden, målpunkter och mötesplatser ska tydliggöras och 
tillgängliggöras. Bostadsnära grönområden och parker ska vara enkla att nyttja i vardagen 
och gärna kunna nås inom 300 meter från bostaden. Platser och områden ska, där det 
är möjligt, utformas så att de blir användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga.
Den befintliga allén längs med Varbergsvägen omfattas av biotopskydd. Dispens kan ges 
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från länsstyrelsen om träden behöver tas bort på grund av utbyggnad av Varbergsvägen. 
Även om det är svårt att fullt ut kompensera för den förlust för den biologiska mångfalden 
som ett borttagande av allén innebär, skulle en lämplig kompensationsåtgärd vara att 
plantera en ny allé längs med Varbergsvägens nya placering.
I gatumiljö, där skötselintensiteten ofta är högre samt att det går att styra val av trädsort bör 
avstånd mellan trädstam och fasad vara minst fyra meter för att undvika konflikt mellan 
trädkrona och fasad. 

Verksamheter
Kommersiella funktioner som handel och café/restauranger är en stor källa till liv på gator 
och torg. Det är viktigt att möjliggöra för livet att ”spilla ut” och ta plats i det offentliga 
rummet genom uteserveringar eller annonsering av varor, men med säkrad tillgänglighet. 
En mångfald i verksamheter bidrar till ett levande stadsrum. Nya torg eller platsbildningar 
utvecklas vid naturliga noder inom den tillkommande strukturen där viktiga stråk möts. 
Innerstaden kommer även fortsättningsvis vara den stora tyngdpunkten för handel och 
kommersiell service.
Placering och utveckling av större etableringar av arbetsplatser som kontor behöver studeras 
vidare ur ett större perspektiv. Planprogammet möjliggör för en blandad stadsbebyggelse i 
större delarna av programområdet vilket innebär att bostäder, kontor, handel med mera kan 
utvecklas om behov finns. När hela programområdet är utbyggt är målet att det ska bestå av 
en tredjedel kommersiella lokaler.
All bebyggelse inom programområdet ska utvecklas stadsmässig och formmässigt följa 
stadsbilden i skala och möte med gata såsom beskrivet under rubriken Stadsbild. 

Kommunal service
Utbyggnaden av centrala Kungsbacka kräver att kommunal service går hand i hand med 
det ökade bostadsunderlaget. En stadsmässig bebyggelse kan dock vara svår att kombinera 
med ytkrävande verksamheter. För att inte barnens utemiljöer ska behöva minska per barn 
behöver förskoleenheterna vara små inom programområdet. Genom samlokalisering av 
olika kommunala verksamheter, exempelvis förskola och äldreboende i samma byggnad, ges 
möjligheter att tillskapa dessa servicefunktioner och samtidigt klara centrumutbyggnadens 
krav. 
Kommunala lokaler kan även samnyttjas under de tider som de inte används för den 
ordinarie verksamheten till föreningslivet eller privatpersoner. 

Utbildningslokaler
Inom programområdets närhet, i anslutning till grönområden, finns idag förskola och 
grundskola. En utveckling av dessa utbildningslokaler kan omhänderta tillkommande behov 
av utbildningslokaler. 
Hålabäcksskolan behöver på sikt byggas ut för att inrymma fler elever än idag. Behov finns 
av skola för 800 elever. För att lösa en idag ansträngd trafiksituation till och från skolan och 
även ge möjlighet för skolan att expandera föreslår programmet att skolan byggs ut västerut 
ned mot ytan där idag en matvarubutik ligger. Detta ger möjlighet att på sikt utveckla 
ytorna öster om skolan med idrottshallar och uteyta för eleverna. 

Social omsorg
Programmet pekar inte ut specifika ytor för bostäder med särskild service, trygghetsboende 
eller äldreboende. Dessa kan integreras i tillkommande bebyggelse och behöver då följa 
samma struktur och krav som annan kompletterande bebyggelse. Inom programområdet 
finns behov av ett äldreboende, 6 platser i gruppbostad och 10 servicelägenheter och 
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möjliggörs för i utbyggnadsetapp 2. Samnyttjande av äldreboende och förskola ses som en 
möjlighet att effektivsera både markavtrycket och funktionerna. 
Boende med särskild service kräver inga specifika bestämmelser i en detaljplan. 

Stadshuset Vägmästaren
Det som idag är stadshuset Vägmästaren kan även i fortsättningen komma att inrymma 
lokaler för kommunens tjänstepersoner i form av ett nytt stadshus på platsen. Då  behöver 
befintlig byggnad byggas ut till sammantaget 800 arbetsplatser. Tillbyggnad kan då ske i 
anslutning till den befintliga bygganden. Då detta stadshus skulle utgöra det mer interna av 
två stadshus i Kungsbacka väntas få besökare från allmänheten söka sig till de kommunala 
funktioner som skulle lokaliseras hit.  
Då beslut ännu inte är fattade angående ovan beskrivna utbyggnad av ett nytt stadshus kan 
byggnaden och fastigheten komma att utvecklas på liknande vis men med ett annat innehåll 
exempelvis ett företagshotell med ett stort antal kontorsplatser.
För att den nya kontorsbyggnaden inte ska upplevas som en stängd plats förordas 
att lokalerna kan samnyttjas, där verksamheter kan få tillgång till lokaler som aulor 
och mötesrum utanför kontorstid. Detta skapar mer liv och rörelse i och omkring 
kontorsbyggnaden och på de kringliggande gatorna och stråken. 

Trafik
Planprogrammet syftar till att skapa ett närmare centrum med stadsmässiga trygga 
miljöer. Med god tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter och kollektivtrafiken. Där 
Varbersvägen utvecklas och fyra körfält möjliggörs. Programområdet är i nära anslutning till 
Kungsbacka resecentrum, vilket möjliggör för ett resande både lokalt och regionalt. 

Trafik idag och prognos
En trafikutredningen för programområdet är framtagen, Förvaltningen för 
Teknik 2019-02-14. Trafikutredningen utgår från hur trafiken ser ut idag 
och prognostiserar framtida trafiklösningar för år 2040 utifrån denna bild. 
Trafikutredningen har som utgångspunkter att trafiken förbi Kungsbacka resecentrum 
ska minskas och istället flyttas över till stråket Varbergsvägen – Söderåleden.                                                                                         
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Genomfartstrafiken på Syréngatan och Lantmannagatan ska minskas för att skapa goda 
boende- och levnadsmiljöer och Varbergsvägen ska breddas till fyra körfält.  
En utbyggnad enligt programförslaget medför en ökning av trafikmängderna på 
samtliga gator. Störst ökning beräknas bli längs Varbergsvägen och Hantverksgatan. 
Förslag på åtgärder i trafikstrukturen innebär att Lantmannagatan får en ny anslutning 
till Varbergsvägen i trafiksignalkorsingen strax norr om befintligt läge. Ombyggnad av 
gatustrukturen föreslås även i området runt Blomstergatan och Rosengatan för att minska 
genomfartstrafiken på Syréngatan och för att frigöra mark för framtida exploatering 
och utveckling av områdena runt gatorna. Med dessa åtgärder kan kapaciteten för 
genomfartstrafik genom området säkerställas för bilister. 

Trafik på längre sikt
Programförslaget behöver vara flexibelt inför framtiden. Den teknikutveckling som är på 
väg är svår att förutse konsekvenserna av. Den yta som vi idag bedömer som nödvändig 
för att klara kapacitetsbehovet för biltrafik kan inom ett tiotal år på grund av förändrade 
behov och beteenden bedömas annorlunda. Fler trafikanter kan exempelvis vara i behov 
av snabbare och mer effektiv kollektivtrafik. Det är därför viktigt att planeringen av 
gaturummen utgår från en flexibel grundtanke där körfält kan ändra funktion i takt med 
behov. 

Huvudgata - Varbergsvägen
En av planprogrammets inriktningar är att bygga bort barriärer och koppla samman 
områden. För att minska Varbergsvägen som barriär behöver kopplingarna över gatan öka 
och stärkas. Samtidigt är Varbergsvägen utpekad som trafikled för trafik genom Kungsbacka 
som inte har sin målpunkt inom programområdet. Gatan föreslås breddas till fyra körfält 
för att kunna möta de kapacitetskrav som vi idag vet om. För att kunna kombinera 

36,5 meter
36,5 meter

Trafik på längre sikt; Området och Varbergsvägen som en målpunkt, verk-
samheter i bottenvåningarna, kopplingar över Varbergsvägen. Kollektivtrafik 
eller parkering har möjlighet att nyttja körfält på längre sikt.

Trafik idag och prognos; Programområdet uppfattas inte som en målpunkt, 
Varbergsvägen är en genomfartsled, få störningar påverkar trafiken, fåtal 
kopplingar över gatan, fyra körfält för bil- och kollektivtrafik. 
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Varbergsvägen som genomfartsled med en stadsmässig centrumutveckling behöver antalet 
störningar vägas mot antalet kopplingar över gatan. 
Programförslaget innebär att hållplatsläget placeras centralt längs med gatan vid föreslagen 
ny koppling för fotgängare och cyklister över Varbergsvägen. De nya anslutningarna från 
kvartersgatorna regleras enkelriktade ut från kvarteren för att minimera störningen på 
Varbergsvägen. Trafikutredningen pekar på att det inte bör vara fler än fyra utfarter per sida 
för att inte påverka trafikföringen.
Kantstensparkering längs med Varbergsvägen innebär en störning för trafiken som använder 
Varbergsvägen som genomfartsled men gör det samtidigt möjligt att stanna längs med 
gatan inom området. Fördelar med parkering längs med gatan är förbättrade möjligheter för 
etablering av livskraftiga verksamheter som vetter mot Varbergsvägen. För att klara dagens 
kapacitetskrav bedömer trafkutredningen att parkering längs med gatan inte är möjligt.  
En breddning av Varbergsvägen till fyra körfält kan utformas på olika sätt och exakt 
placering behöver studeras utifrån dess konskevenser. Då Varbergsvägen ligger inom de 
centrala delarna av Kungsbacka bör marken nyttjas effektivt och eventuella impedimenet 
och överytor ska undvikas. Bebyggelsen utefter Varbergsvägen ska placeras som inramning 
av gaturummet och ges ett sammanhållet stadsmässigt uttryck. 
Den västra sidan av gatan har kommunen inte rådighet över eftersom den ägs av privata 
aktörer. Längs den östra sidan ligger ledningar som vid en utbyggnad av gatan åt öster 
behöver flyttas. Eventuellt kan ledningsboden påverkas. Även de trädalléer som kantar 
Varbergsvägen idag behöver troligtvis ta ned och ersättas i och med ombyggnad av gatan. 

Lokalgator - Lantmannagatan och Syréngatan
Inom programområdet utgör Syréngatan och Lantmannagatan lokalgator. Idag har dessa 
gator en utformning som uppmanar till höga hastigheter för bilister. Utformningen av 
gatorna bör därför förändras för en bättre boendemiljö, trygghet och säkerhet. Syréngatan 
kompletteras med gång- och cykelväg på västra sidan och Lantmannagatan kompletteras 
med en trottoar på den östra sidan. Bebyggelsen placeras i liv med gaturummet.  

Inspiration på huvudgata. Fotot visar Hovås allé, fyrfilig 
stadsgata kantad av bostäder med verksamheter i botten-
våningarna. 

Inspiration, kvartersgata. 



38  Planprogram Sydöstra centrum Planprogram Sydöstra centrum  39

Kvartersgator
Kvartersgator är del av den nära boendemiljön. De bör ges en mer intim utformning med de 
boende i fokus. 

Gång- och cykeltrafik
Programområdet är centralt och nära ur ett fotgängar- och cyklistperspektiv då viktiga 
målpunkter som Resecentrum, innerstaden och kommunal service finns att nå inom kort 
avstånd.
Programförslaget innebär att gång- och cykelförbindelserna blir goda då vägnätet byggs ut 
inom området. Prioritet ligger på att tillskapa ett gent och lättförståeligt gatunät för gång- 
och cykeltrafikanter där barriärer har minimerats. Ett sammanhängande cykelnätverk som 
förbinder målpunkter och skapar goda kopplingar till kringliggande områden eftersträvas.  
Huvudcykelstråket längs med Varbergsvägen kompletteras inom programområdet. Att 
arbeta för att separera gångtrafikanter från cykeltrafiken är viktigt på huvudcykelnätet för 
att uppnå hög attraktivitet och framkomlighet för cyklister, samt trygghet för fotgängare.

Kollektivtrafik
Genom en breddning av Varbergsvägen ges möjlighet att omhänderta ett ökat kollektivt 
resande. För att möjliggöra nära åtkomst till de centrala delarna av programområdet placeras 
hållplatsläget vid mitten av sträckningen av Varbergsvägen. Hållplatsläget sammanfaller då 
med huvudstråket för gång och cykel genom området. 

P

P

P

Placering av samnyttjade parkeringshus

Parkering
Cykelparkering

Gällande parkeringsstrategi för Kungsbackas centrum ska följas. 
Bilparkering
Förslaget syftar till att förädla ytorna inom programområdet med stadsmässiga kvaliteter. 
Därmed kommer stora ytor för markparkering inte fortsatt vara lämpliga. 
Parkeringshusen kan med fördel kombineras med andra verksamheter. Taken på 
parkeringshusen kan utgöra yta för träning, odling eller samvaro. 
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För att våningarna i ögonhöjd inte ska upplevas som slutna kan verksamheter placeras i 
nedre plan. 
Platser möjliga för gemensamma friliggande parkeringshus pekas ut inom programområdet. 
Dessa platser ligger framförallt i bullerstörda lägen med koppling till de mer trafikerade 
stråken där de även kan utgöra skydd för bostadsbebyggelse. Kvartersgatorna i området 
behöver därmed inte belastas av en stor andel genomfartstrafik. 
Verksamheter och bostäder kan samnyttja parkering i stor mån då dessa gruppers behov 
av att parkera ofta infaller vid olika tidpunkter på dygnet. Detta innebär att antalet 
parkeringsplatser kan minimeras men att parkeringstalet ska följas. Intressenter inom 
programområdet kommer vid utbyggnad ansvara för att parkeringsbehovet uppfylls. I 
och med dess centrala läge med närhet till både regional och lokal kollektivtrafik bedöms 
parkeringstalet kunna hållas lågt.  

Gällande parkeringsstrategi för Kungsbackas centrum ska följas. 
Programförslagets påverkan på vägnätet, kommunalt/statligt
Programområdets placering nära kollektivtrafik i form av interna bussar och regionala tåg 
ger möjlighet att leva en hållbar livsföring i området utan att äga en bil. Ytterligare satsning 
på kollektivtrafik i form av prioriterade körfält för bussar och signalreglering för prioritet för 
kollektivtrafik kan föra över resenärer till ett mer kollektivt resande och avlasta vägnätet. 

Teknisk försörjning
Tekniska anläggningar
Tekniska anläggningar ska gestaltas på ett sådant sätt att de bidrar till stadsmiljön. Detta 
innebär att höga krav ställs på utformning av den enskilda byggnaden och att placering 
av dessa byggnader noga måste studeras för att i största möjliga mån tillföra kvaliteter till 
området. 
Den teknikbod som finns placerad inom kvarteret Vägmästaren kan med fördel 
gestaltningsmässigt anpassas till sitt nya sammanhang.  

Dagvatten 
I området planeras en blandad stadsbebyggelse med bostäder och olika verksamheter som 
oftast inkluderar stor andel av hårdgjorda ytor. Eftersom industriområdet redan är bebyggt 
ska omvandling inte resultera i ökning av hårdgjorda ytor utan ambitionen är att få in gröna 
ytor i bebyggelsen. 
Föreslagen dagvattenlösning efter en exploatering utgår ifrån att avleda huvuddelen av 
dagvattnet mot Söderån för att avlasta ledningsnätet som går mot Aranäsområdet och 
vidare till Kungsbackaån. Rening och fördröjning av dagvatten ska eftersträvas, det finns 
även behov av förnyelse och förstärkning av ledningsnät för dag-, spill- och dricksvatten i 
området. Föreslagen lösning innebär att det anläggs tre huvudledningsstråk i de planerade 
gatorna som löper genom området. Dessa ledningar mynnar i Söderån. Resterande delar 
som avleds mot Aranäsområdet blir avsevärt mindre vilket medför en avlastning på detta 
ledningsnät vilket är positivt. Höjdsättningen av det nya området blir av avgörande betydelse 
för att skapa en säker dagvattenhantering. Byggnader skall placeras på högre nivå än gata. 
Ytliga rinnvägar ska hållas fria för att undvika skador på byggnader och viktig infrastruktur 
när kapaciteten i ledningsnätet överskrids vid extrem nederbörd. Dagvatten från området 
ska renas och trög avledning ska eftersträvas i enlighet med kommunens dagvattenpolicy.
En mer detaljerad dagvattenutredning kommer att behöva upprättas i detaljplaneskedet. 

Vatten och värme 
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Ny bebyggelse kan kopplas på befintligt ledningsnät som finns utbyggt i området. 
På grund av förändringar i Varbergsvägens utbredning kan ledningar behöva justeras efter 
de nya förhållandena. 

El och tele

Ny bebyggelse kan kopplas på befintligt ledningsnät som finns utbyggt i området. 
Avfall
Erforderliga utrymmen för källsortering av sopor ska finnas inomhus och utomhus. 
Sophanteringen ska ske med största hänsyn till miljön samt återvinning av energi och 
material. Utformningen ska se enligt Handbok för avfallsutrymmen, Avfall Sverige, 2009.
Återvinningsstationen omlokaliseras med fördel inom programområdet till plats längs med 
järnvägen.  

Skydd mot höga vattenstånd
Utgångspunkt i planeringen av området är att anpassa bebyggelsen efter en högsta havsnivå 
på +3,5 meter för att möta effekterna av klimatförändringarna.

Markförhållanden
Förorenad mark
Miljöteknisk markundersökning ska utföras i samband med fortsatt detaljplanarbete.

Geotekniska förhållanden
Den översiktliga geotekniska utredningen som är framtagen under programarbetet 
rekommenderar följande: 
• I östra delen av utredningsområdet är djupet till fast botten mindre än i den västra delen. 

Grundläggning av tyngre byggnader rekommenderas utföras med spetsburna pålar av 
betong i östra delarna av området där djup till berg är något mindre.

• Grundläggning av lättare byggnader/konstruktioner rekommenderas ske som för 
tyngre byggnader alternativt med mantelburna pålar av betong/trä i områden utan 
pågående sättningar. Ytterligare utredning krävs för dimensioneringsförutsättningar för 
grundläggning.

• Vid beräkning av påhängslaster på pålar ska hänsyn tas till eventuella uppfyllnader som 
gjorts och som orsakar sättningar.

• Inom området finns flera större och känsliga ledningar vilket behöver beaktas vid 
placering av byggnader samt utförande av pålning och schakt.

• Söderå i områdets norra del kan innebära en restriktion för anläggningar och 
markfyllnader på grund av stabilitetsförhållanden, något som bör utredas vidare i 
detaljplansskedet.

• Järnvägen (Västkustbanan) kan påverka genom markvibration byggnader med höga 
vibrationskrav, t.ex. bostäder. Kontor eller andra anläggningar rekommenderas närmast 
denna sträcka. Vibrationsutredning rekommenderas i senare skeden.

En mer detaljerad geoteknisk utredning ska göras i samband med fortsatt detaljplanearbete. 

Hälsa och säkerhet
Buller 
Byggnader som uppförs i bullerutsatta lägen behöver studeras väl avseende placering och 
utformning. Den nya bebyggelsen i gatuliv utformas med tysta gårdsmiljöer. 
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Risk
Utgångspunkt i programförslaget är att ett område på 30 meter från järnvägen är fritt från 
bostadsbebyggelse. Därefter finns möjlighet att placera byggnader förutsatt att erfordrade 
åtgärder vidtas. För planering av ny bebyggelse av blandstadskaraktär nära Västkustbanan 
måste en riskanalys genomföras. 
Skyddsbarriär mot väster finns idag planerad i och med utbyggnaden av västra sidan av 
järnvägen. Eventuella behov av åtgärder på den östra sidan utreds i detaljplaneskedet.

Bränslestation
Nuvarande utformning och användning av bränslestationen kräver ett skyddsavstånd på 
25 meter mellan ny bebyggelse och lossningsplats för tankbilar. I det fall en bränslestation 
kommer att finnas kvar inom området bör den på sikt anpassas för att kunna kombineras 
med den stadsutveckling som planprogrammet föreslår. Detta kan till exempel innebära att 
brandfarliga och explosiva ämnen inte längre kommer att vara lämpliga att tillhandahållas 
till försäljning. 

Etappindelning
Programförslaget innebär att det tillkommer cirka 1 300 bostäder inom 15 år. Omräknat 
till tillkommande människor handlar det om en befolkningsökning på cirka 2 600 invånare 
inom Kungsbacka centrum. 
Området byggs ut etappvis med infrastruktur såsom lokalgator och kvartersgator som är 
kopplade till utvecklingen samt även utbyggnad av torg och park. Etappkartan redovisar 
planerad utbyggnad av programmet. Beskrivning av de olika delområdena följer nedan.

1

4

2 3
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Bostadsnära park
Den bostadsnära parken följer stråken genom 
området. 
Parken bör ha en funktion som mötesplats 
med till exempel multifunktionella ytor för re-
kreation året runt och gärna med en karaktär av 
grön oas för ett varierat växt- och djurliv.

1 Urban park
Vid entrépunkten från innerstaden till program-
området kan en urban park utvecklas. 
Även rummet som bildas mellan parkeringshu-
set och Söderå behöver ägnas särskild omtanke 
i sin utformning för att upplevas trygg och 
livfull.  

Etapp 1 - Entrén från innerstaden, del av tvärstråket och ny Varbergsväg.
Den första utbyggnaden av programmet börjar från norr. Här kopplas området till 
innerstaden. Kopplingen sker via en tunnel under järnvägen och trygghet är därför en viktig 
faktor att bibehålla och utveckla i denna del.
I den första utbyggnadsetappen kommer en blandning av bostäder, arbetsplatser och service 
att byggas, samt minst ett parkeringshus. Tvärstråket och två av dess platser utvecklas i 
denna etapp.
Den norra delen av Varbergsvägen förändras genom fyrvägskorsning samt breddning. En 
eventuell uträtning av Lantmannagatan mot Hantverksgatan behöver låsas i denna etapp. 
På längre sikt är det troligt att även verksamhetsområdet söder om programområdet 
kommer att utvecklas till blandad stadsbebyggelse. Det är därmed viktigt att de val som 
görs inom området fungerar med en utbyggnad söderut och kan byggas vidare på i stråk och 
struktur. 

2

Inspirationsbilder>>

Till kommande detaljplanearbete etapp 1

Riskutredning kan behövas för att utreda eventuella åtgärder inom den urbana parken.

Gestaltningsprogram ska tas fram i samband med denna etapp för att ta ett samlat grepp gällande gestalt-
ningsfrågorna för hela området. 

Strandskydd måste upphävas när ny detaljplan tas fram.

Lantmannagatan kompletteras med trottoar på den östra sidan.

Utveckling av drivmedelsstationen är avgörande för att möjliggöra för etablering av bostäder och andra verk-
samheter i närmiljön. Hantering av flytande drivmedel medför säkerhetsavstånd och rikser.

Se även övergripande medskick till detaljplanearbetet på sid. 50-51.
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Utveckling av entrépunkt till om-
rådet. Koppling mot innerstaden, 
Söderå, ny bebyggelse att ta hänsyn 
till. 

Ny vägdragning av Lantmannaga-
tan. Bryter till viss del kopplingen 
mellan bostadsområdet och 
parken men genom god utform-
ning av gaturummet kan hastig-
heter hållas nere och barriäref-
fekter minimeras. 
Bebyggelse längs med gatan för 
att skapa ett tryggt stadsmässigt 
gaturum. 

En ombyggnad av korsning 
Lantmannagatan/Hantverksga-
tan till rätvinklig fyrvägskors-
ning är att föredra ur trafiksä-
kerhetssynpunkt. Kommunen 
har dock inte helt rådighet 
över påverkade fastigheter. 
Fyrvägskorsningen kan bli 
aktuell först vid utbyggnad av 
området söder om program-
området. 
Kartan visar de två alternativa 
vägdragningarna. 

Omlokalisering av bränslestation 
nödvändig för att utveckla denna 
del enligt programintentionerna. 

Drivmedelsstationen längs med Varbergs-
vägen i söder har en placering som kan bli 
problematisk utifrån att bostäder närmar sig. 
Verksamheten kan utvecklas mot att inte 
innefatta vätskor och ämnen som kräver risk-
avstånd och är i så fall förenlig med utveck-
lingen. 

Etapp 1>>

Omlokalisering av räddningstjänsten 
nödvändig för att utveckla området en-
ligt programintentionerna. Utrycknings-
vägar måste vara framkomliga under 
hela byggtiden om omlokalisering inte 
gjorts.
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Etapp 2 - Östra sidan av Varbergsvägen och möte med skolan
En förutsättning för utveckling av etapp 2 är att Räddningstjänsten har omlokaliserats. 
Kommunen äger stora delar av marken inom denna etapp, privata fastighetsägare äger 
fastigheterna där livsmedelsbutiken och stadshuset Vägmästaren idag finns. 
Trafiksituationen vid Hålabäcksskolan ses över i samband med utbyggnaden av etappen. 
Befintlig koppling söderut till Rosengatan flyttas närmare befintliga bostäder och skapar en 
säkrare trafiklösning på Syréngatan. Detta ger även goda förutsättningar för att i en framtid 
bygga vidare på centrumnära stadsutveckling söder ut i stråket längs med Varbergsvägen. 
Livsmedelsbutiken som idag finns placerad i en lägre friliggande byggnad nedanför 
Hålabäcksskolan kan med fördel flyttas närmare Varbergsvägen vilket ger butiken ett 
bättre läge för sin verksamhet och möjlighet till större lokaler. Byggnaden kan med fördel 
byggas samman med ett parkeringshus i fler våningar ovanpå. Ovanpå parkeringshuset ges 
möjlighet att utveckla ytan för exempelvis odling, gym eller uteplats. 
Ytan nedanför skolan kan då tas i anspråk till en utbyggnad av Hålabäcksskolan och 
möjlighet att skapa en tryggare trafiklösning för de barn som ska ta sig till och från skolan. 
Blomstergatan omvandlas till stråk för gång- och cykeltrafikanter och ersätts av infart 
närmare Rosengatan. 
Två platsbildningar pekas ut som viktiga i detta område. Nummer tre är placerat i en nod 
där flera kopplingar möts. Kopplingen över Varbergsvägen, hållplatsläge, anslutning mot 
stadshuset. Platsen ska utformas stadsmässigt och ta tillvara på dess livfulla placering. 
Plats för utbyggnad av kommunal service finns i etapp tre. Exakt placering får studeras 
vidare i detaljplan. Äldreboende i kombination med en mindre förskola ses som lämpligt. 
På längre sikt är det troligt att även verksamhetsområdet söder om programområdet 
kommer att utvecklas till blandad stadsbebyggelse. Det är därmed viktigt att de val som 
görs inom området fungerar med en utbyggnad söderut och kan byggas vidare på i stråk och 
struktur. 

Stadmässigt livfullt rum - placerat i en 
nod där flera kopplingar möts. Kopp-
lingen över Varbergsvägen, hållplatsläge, 
anslutning mot stadshuset. Platsen ska 
utformas stadsmässigt och ta tillvara 
på dess livfulla placering. 

Stråk mellan idrott- och evenemang väs-
ter om järnvägen och skola i öst. Stråket 
kan präglas av aktivitet, möjligheter för 
möten och bör fokusera på en trygg och 
grön koppling. Hålabäcks närcentrum 
utvecklas med tydligare rumsligt sam-
manhang. 

3 4

Inspirationsbilder>>
Klättrin

g/bouldering

Målarvägg

Skyddande 
tak

Lek, 
samlingsplats

Flexibel 
aktivitetsyta

Hängplats

Illustration White arkitekter
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Rosengatans infart flyttas österut. 
Fyrvägskorsning mot Syréngatan. 
Hämta och Lämna till skola och 
förskola sker närmare Syréngatan/
Rosengatan för att skapa en trafik-
säkrare lösning.  

Tvärstråk genom området. 

Kommunal service, äldreboende 
och förskola som byggs i denna del 
ska följa stadsbilden. 

Livsmedelsbutik får ny placering 
och byggs ihop med parkeringshus. 
Taket på byggnaden kan nyttjas 
som gemensamhetsyta för odling, 
gym eller uteplats. 

Entrépunkt till skolan. Hämta och 
lämna.  

Hålabäcksskolan ges möjlighet att 
bygga ut västerut. Vilket skapar 
en tryggare, säkrare och tydligare 
entré till skolan. 

Till kommande detaljplanearbete etapp 2

Strandskydd måste upphävas när ny detaljplan tas fram.

Syréngatan kompletteras med trottoar på den västra sidan.

Den teknikbod som finns placerad inom kvarteret Vägmästaren kan med fördel gestaltningsmässigt anpas-
sas till sitt nya sammanhang.

Skanova har ett större stråk med kablar och kanalisation längs med Varbergsvägen samt ett antal kablar 
inom planområdet. Kontakt med ledningsägare ska ske i tidigt skede om ledningar behöver flyttas.

Omlokalisering av räddningstjänsten krävs.

Lokalsamordnare från Serviceförvaltningen involveras i tidigt skede ang. kommunal service.

Se även övergripande medskick till detaljplanearbetet på sid. 50-51.

Utbyggnad av kontorslokaler.
Samlokalisera kontor med 
andra funktioner som kan 
samverka i rum och överlap-
pa i tid. En social tyngdpunkt 
som aktiverar området 

Etapp 2>>

Del av parkstråk längs med 
ån. Bibehålls grön för att 
inte tappa kontinuiteten i 
parkstråket.  
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Etapp 3 - Bostäder vid Syréngatan
Den yta som idag används till markparkering för boende på Syréngatan kan med 
fördel förädlas med bostäder och centrumverksamhet. Parkeringen för befintliga och 
nytillkommande behov samlas i parkeringshus, gärna i ytterkanten av området för att 
minska trafikrörelser i och genom området. 
Det befintliga bostadsbeståndet är glest utformat och skulle även kunna förtätas med 
bostäder på gårdarna. Plats för uteplats och lek ska i detta fall beaktas.   
Genom bostadsområdet skapas möjligheter för det gröna området i öster att fortsätta ned 
genom området. Det gröna kan fångas upp i trädstråk och gröna ytor.  
Marken ägs av Kalvringen Dadeln 3 AB samt två privata aktörer och utvecklingen är 
beroende av viljan från fastighetsägarna. 

Parkeringshus placeras i 
området ytterkant

Komplettering möjlig på 
gårdarna, med hänsyn till 
befintlig gårdsmiljö

Förädling av markparkering 
till yta för bostadsändamål 
och centrumverksamhet. 
Byggnader placeras i liv 
med gaturummet. Bidrar till 
att Syréngatan får ett mer 
stadsmässig gaturum samt 
tillskott av bostäder.  

Viktig koppling genom 
området. Grönstråk. 

Etapp 4>>
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Till kommande detaljplanearbete etapp 3

Byggnadsantikvarisk inventering och rekommendationer utförda av studenter från Göteborgs universitet 
hösten 2019 kan med fördel användas som underlag till förtätningsförslag.

Studier av mötet med befintlig bebyggelse är viktigt för att få ihop helheten och inte förvanska värden som 
finns i nuläget.

Grönstråk viktigt att framhäva.

För att uppnå en blandad stadsbebyggelse behövs inslag av kommersiella lokaler i förtätningen av Syrénga-
tan.

Parkering både för befintlig bebyggelse och tillkommande samlas med fördel i utkanten av området. För att 
få till en så bra lösning som möjligt detaljplaneläggs hela etappen samtidigt. 

Se även övergripande medskick till detaljplanearbetet på sid. 50-51.



48  Planprogram Sydöstra centrum

Etapp 4 - Sydväst
Etapp fyra ligger i närhet till järnvägen som trafikeras med farligt gods. För utbyggnad av 
detta området krävs utredningar för att säkerställa vilka skyddsåtgärder som krävs. 
Marken är idag privatägd och utveckling av ytan kommer att vara beroende av vilja från 
fastighetsägarna. 
Befintliga verksamheter som idag inryms i lägre byggnader bör ta sikte på att anpassas till en 
tätare stadsstruktur där bostäder kan placeras på övre våningar och marken förädlas utefter 
planprogrammets intentioner. 
För att inte förhindra möjligheten för ett framtida stråk i Södra Nygatans förlängning, över 
eller under järnvägen mot programområdet ska denna del hållas fri från bebyggelse. 
En eventuell nedsänkning av järnvägen bedöms inte påverkas negativt av programförslaget. 
Eventuellt kan de närliggande parkeringsanläggningarna behöva flyttas. Viktigt är att 
programförslaget inte skapar låsningar för framtida utveckling. 
Ytor inom denna etapp reserveras som plats för parkeringshus för att rymma det 
behov av parkering som uppkommer med utökat antal arbetsplatser och boende inom 
programområdet. 

Till kommande detaljplanearbete etapp 4

Riskutredning behöver tas fram för att säkerställa vilka åtgärder som krävs på närliggande bebyggelse, och 
vistelseytor. Även avstånd för olika typ av användningar kan utredningen visa på.

Återvinningsstation placeras längs järnvägen.

Strandskydd måste upphävas när ny detaljplan tas fram.

Polisens ljud och verksamhet kan störa omgivningen. Med fördel placeras verksamheter och kontor i direkt 
anslutning till polisen för att minimera störning av bostäder. Alternativt kan byggnadstekniska åtgärder 
tillämpas för att minska störning av ljud.

Transporter av frihetsberövade människor sker in i polishuset via infarter och gårdsplaner. Det är viktigt att 
man inte kan se och identifiera de människor som befinner sig på polishusgården.

Se även övergripande medskick till detaljplanearbetet på sid. 50-51.
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Gränsen visar ett avstånd på 30 meter från 
järnvägen. Från 30 meter kan det vara möjligt 
att utveckla med bostäder förutsatt att sär-
kilda åtgärder genomförs, med tanke på risk 
från järnvägen. 

Utveckling av stads-
bebygglse som sluter 
gaturummet längs 
Hantverksgatan. 

Verksamhetsstråk längs den södra delen av pro-
gramområdet. Verksamheter i bottenvåningarna. 
Bostäder ovan. 
Illustration, White arkitekter

Möjliggöra för 
koppling över/
under järnvägen. 
Stråk får inte byg-
gas bort.  

?
?
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Den södra  delen är på grund av läget längs 
med järnvägen och bilvägar lämplig för bland 
annat parkering. Parkeringsanläggningarna 
får i den mån det är möjligt gärna samnytt-
jas med andra användningar som kan anses 
lämpliga exempelvis bil- och cykelservice. 

Plats lämplig för Återvinningsstation. 

Samnyttja parke-
ringshuset med 
mer publik verk-
samhet på taket, 
ex. café eller gym. 
Fokus på mötet 
med de urbana 
parken, tillgänglig-
het, öppenhet. 

Området kan 
utvecklas när Trafikverkets 
åtgärdsvalsstudie gällande 
fyra spår längs Västkustba-
nan är klar.
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(Etappkarta ska in)

Till kommande planarbete

Planprogrammet har utrett grundförutsättningarna inom flera områden men vid detaljplaneläggning behö-
ver dessa fördjupas och även ytterligare utredningar behöver göras. Specifika medskick till de olika etapperna 
finns på respektive etappuppslag. Här sammanfattas viktiga frågor och inriktningar för den fortsatta plane-
ringen som gäller för hela programområdet.  

För att uppnå den typ av blandad stadsbebyggelse som eftersträvas för en attraktiv centrummiljö krävs ett om-
fattande arbete med att knyta intressenter till området för att få till de etableringar som området behöver.   

Bebyggelsen ska bestå av blandad stadsbebyggelse, våningsantalet bör ligga mellan 5 och 7 våningar med in-
slag av högre byggnader i väl studerade noder. Variation är viktigt i området. Både gällande användningar och 
husens gestaltning och stil. Komersiellalokaler är viktigt för att få en levande stadsdel med människor i rörelse 
på många tider på dygnet. En tredjedel kommersiella lokaler är det långsiktiga målet.

Parkering företrädesvis i utkanterna av området för att minimera biltrafiken inom de mindre gatorna och den 
närmaste boendemiljön.

Stråk. Tydliga och trygga kopplingar till, från och genom området för att sammanlänka stadsdelen med be-
fintlig stad. Närhet till Kungsbacka rececentrum främjar andra resval än bil om kopplingar för fotgängare och 
cyklister är goda.

Grönkopplingar ska tydliggöras för att grönområden, parker och andra målpunlter ska vara enkla att nyttja i 
vardagen. 

Byggnader placeras i gatuliv och bostadsentréer gärna mot gatan för att förstärka gatulivet. Gaturummet ska 
kantas av levande bottenvåningar för att skapa livfullhet och upplevas attraktivt, aktivt och tryggt.

Minska Varbergsvägens barriäreffekt med hjälp av kopplingar i strategiska lägen. Rätt antal kopplingar viktigt 
att studera. Trafiken ska kunna flyta på samtidigt som fotgängare och cyklister ska kunna korsa Varbergsvägen 
tryggt och säkert.

Utredningar 

•  Bullerutredning    
Utredning som innefattar buller från både väg och järnväg ska tas fram för att se vilka bullernivåer
som uppnås och vilka  åtgärder som krävs för att minska bullernivåer i området. 
Bullerplank eller annan åtgärd i närhet till Västkustbanan kommer behöva studeras.

•  Vibrationsutredning                                                                                                                                                                      
Inom ett avstånd inom 200-300 meter bör en bedömning av behov av vibrationsutredning göras. 

•  Miljöteknisk markundersökning                                                                                                                             
Länsstyrelsen förordar att miljöteknisk utredning görs för hela programområdet.

•  Naturinventering                                                                                                                                               
Trädinventeringar bör göras i de områden där förändringar kommer att ske. I den fortsatta planprocessen bör 
i första hand planering ske med hänsyn till biotopskyddsområdena så att dessa kan bevaras. Biotopskyddsdis-
pens kan behöva sökas av länsstyrelsen. Natura 2000, kommunen ska beskriva i kommande planhandlingar 
vad man grundar sin bedömning på att förslaget inte innebär en betydande påverkan på Natura 2000.

•  Geoteknisk utredning                                                                                                                               
Detaljerad geoteknisk utredning ska tas fram i enlighet med det PM som togs fram i samband med   
detta planprogram. 
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•  Trafikutredning                                                                                                                                                                
 

                                                                                                                                                                                  

•  Detaljerad dagvattenutredning                                                                                                                      
             

     

•  Gestaltningsprogram                                                                                                                                      
Ett gemensamt gestaltningsprogram behöver tas fram för samtliga etapper som en helhet. Gestaltningspro-
grammets innehåll arbetas fram i samband med planhandlingarna för etapp 1. Det som ska finnas med som 
gäller för hela området är:

 Bebyggelsen ska placeras i gatuliv.

 Hög täthet inom stadsdelen och utgå från en trivsam stadsmiljö i ögonhöjd. 

 Studier av mötet med befintlig bebyggelse är viktiga i det fortsatta arbetet.

 De offentliga platsernas gestaltning och funktion ska beskrivas samt kostnader och genomförandet av  
 dem så att det säkerställs.

 Tekniska anläggningar ska gestaltas så att de bidrar till stadsmiljön, placering     
 viktig att studera.

 För att tillgodose barn- och jämställdhetsperspektiv bör dels ytor för småbarnslek erbjudas på   
 kvartersmark och dels gestaltning av miljöer utföras med hög medvetenhet för att skapa jämlik   
 och jämställd användning av det offentliga rummet.

 Avstånd mellan trädstam och fasad ska vara minst fyra meter för att undvika konflikt mellan träd-    
 krona och fasad. 

  Tekniska försörjningssystem 

Anpassa bebyggelsen efter högsta havsnivå på +3,5 meter för att möta effekterna av klimatförändring-        
arna

 Byggnader ska placeras på högre nivå än gata.

 Skanova har ett större stråk med kablar och kanalisation längs med Varbergsvägen samt ett antal kablar     
 inom planområdet. Ledningsägare måste kontaktas tidigt i processen om ledningar behöver flyttas.

E.ON har områdeskoncession inom planområdet och har därmed låg- och- mellanspänningskablar samt            
transformatorstationer inom området. I samband med kommande detaljplaneläggning förutsätts att hänsyn 
tas till befintliga anläggningar.

Fordon för insamling av avfall bör ges framkomlighet genom rundkörning eller vändplaner.

Stråk och kopplingar är viktiga att studera och säkerställa i planarbetet. Framkomlighet för kollektivtrafik och 
cykeltrafik ska säkerställas. Utformningen av Varbergsvägen.

Utöver att dagvattenutredningen ska utreda hantering av normala mängder dagvatten ska även 
översvämningar till följd av förändrat klimat inkluderas. Hur frågan hanteras ska redovisas i kom-
mande detaljplaner. Utredningen ska visa hur dagvatten ska hanteras för att inte påverka MKN 
för vatten negativt.
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Konsekvenser
Ekologiska konsekvenser
Med stöd av markmiljöutredningen (Geosigma 2018) och dagvattenutredningen (Tyréns 
2018) så har en undersökning genomförts för att ta reda på om förslaget kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan eller inte. Syftet är att integrera miljöaspekter i planprogrammet så 
att en hållbar utveckling främjas. 
Kommunen ska göra sin bedömning enligt de kriterier som anges i bilaga 4 till förordningen 
om miljökonsekvensbeskrivningar. Sammanfattningsvis så har undersökningen visat att 
planprogrammet inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. Däremot avses 
rekommendationerna i dagvattenutredningen och markmiljöutredningen i huvudsak följas. 
Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av 
planprogrammet:
• inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 

miljöbalken 7 kap. 28 §.
• inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd 

enligt MKB-förordningen (1998:905) 3 § och bilaga 3.
•  inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala miljömål.
•  inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, landskap, 

fornlämningar, vatten etc.
•  inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön.
•  inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids.
• inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller 

internationell skyddsstatus.
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att det aktuella planprogrammet 
inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i 
miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och miljöbalkens 6 kap). Motivet till 
ställningstagandet grundas på ovanstående beskrivning samt aktuellt underlagsmaterial. 
Någon miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL behöver därför inte upprättas. 
Ställningstagandet gäller för planprogrammet och nya ställningstaganden kommer att tas 
för fortsatta detaljplaner.

Natur, kulturmiljö & rekreation 
Planområdet består idag främst av hårdgjorda ytor, verksamheter och körytor. Inom 
planområdet så kantas flera av vägarna av alléer. Flera träd behöver sannolikt tas ner 
eller flyttas när förändringar av gatustrukturen genomförs. Eftersom alléer är skyddade 
i miljöbalken genom det generella biotopskyddet behöver en dispens sökas och lämpliga 
kompensationsåtgärder utredas så som återplantering av nya alléer. När planområdet 
omvandlas till boendemiljöer så kommer även mängden hårdgjorda ytor att minska till 
förmån för innegårdar och parkmiljöer.

Vattenförhållanden 
Dagvattnet från området kommer främst att ledas till Söderå som i sin tur mynnar i 
Kungsbackaån som har sitt utlopp i Kungsbackafjorden. Planerad omvandling i området 
bidrar med mer grönska och färre verksamheter i området vilket är positivt sett till de 
eventuella föroreningarna som dagvattnet för med sig till recipienten. Den planerade 
utbyggnaden kan därför bidra till att Söderå och Kungsbackaån får ett renare vatten. 
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Markmiljö
Inför detaljplanearbetet behöver vidare undersökningar, som kompletteras med jordprover 
och analyser, genomföras för att ännu tydligare avgränsa föroreningarna och hur de ska 
saneras. Innan området börjar bebyggas kommer saneringen säkerställa att inga föroreningar 
riskerar att påverka människor eller närliggande vattendrag. En utbyggnad av området 
bidrar därmed till mindre föroreningar i marken.  

Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken 
Erfarenhetsmässigt är dygnsmedelvärdet för kvävedioxidhalt dimensionerande 
för luftföroreningar. Kungsbacka kommun är medlem i Göteborgsregionens 
kommunalförbunds luftvårdsförbund. Genom förbundets omsorg så sker det mätningar 
och beräkningar i Kungsbacka stad. Den senaste beräkningen visar att miljökvalitetsmålen 
för kvävedioxid endast överskrids på och i direkt anslutning till väg E6. Vilket innebär att 
bakgrundsbelastningen är mycket låg.  
Vad avser halter av kvävedioxid sker erfarenhetsmässigt en viss minskning över tiden, 
till följd av den bättre reningsteknik som successivt införs i bilparken och som sänker de 
genomsnittliga emissionerna av kväveoxider från fordonen. Vad gäller partiklar orsakas 
partikelhalten till stor del av uppvirvlade partiklar från vägbanan. Om inga förändringar 
sker av lagstiftningen beträffande dubbdäcksanvändning får man räkna med en viss, mindre 
höjning av partikelhalterna. 
Men med hänvisning till den låga bakgrundsbelastningen så bedömer kommunen att det 
inte finns någon risk att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids i en överskådlig framtid, 
även om gaturummet sluts något genom föreslagna bebyggelsestrukturer. 

Miljökvalitetsnormer för yt-och grundvatten, 5 kap miljöbalken 
Enligt 5 kap 1 § miljöbalken får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela 
landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det 
behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på 
eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer).
Dagvattnet från området kommer främst att ledas till Söderå som i sin tur mynnar i 
Kungsbackaån som har sitt utlopp i Kungsbackafjorden. Både Kungsbackaån och den 
slutliga recipienten Inre Kungsbackafjorden är vattenförekomster som omfattas av 
miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt vattenmyndighetens 
bedömning av vattenkvaliteten har Kungsbackaån måttlig ekologisk status, medan 
slutrecipienten Inre Kungsbackafjorden har otillfredsställande ekologisk status. Målet är 
dock att god ekologisk status kan uppnås till 2027. Det anses som ekonomiskt orimligt och/
eller tekniskt omöjligt att vidta de åtgärder som skulle krävas för att uppnå god ekologisk 
status 2021. En av de främsta orsakerna till att miljökvalitetsnormerna inte uppfylls i såväl 
Kungsbackaån som i Inre Kungsbackafjorden är övergödning på grund av en betydande 
påverkan från källor som jord- och skogsbruk samt enskilda avlopp. När det gäller 
Kungsbackafjorden är dessutom statusen för bottenfauna otillfredsställande vilket eventuellt 
kan bero på syrebrist till följd av hög organisk belastning. 
Planerad utbyggnad bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet 
i Kungsbackaån och Kungsbackafjorden negativt under förutsättning att dagvattnet 
omhändertas och renas lokalt. Planerad omvandling i området bidrar med mer grönska och 
färre verksamheter i området vilket är positivt sett till de eventuella föroreningarna som 
dagvattnet för med sig till recipienten. Den planerade utbyggnaden kan därför bidra till att 
den ekologiska statusen i både Kungsbackaån och Kungsbackafjorden förbättras.   
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Påverkan på Natura 2000 
Slutrecipient för dagvattnet från planområdet är Natura 2000-området Kungsbackafjorden. 
Kungsbackafjorden har höga biologiska värden. Kungsbackafjorden är påverkad av bland annat 
kväve och fosfor. Men med en god dagvattenhantering så bedöms inte Natura 2000-området att 
påverkas negativt av programmets genomförande. Den planerade utbyggnaden kan till och med 
bidra till en mindre belastning på Kungsbackafjorden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunala konsekvenser
Generellt kommer kommunen att belastas av kostnader i takt med att området detaljplaneläggs 
och byggs ut. Kommunen får i de kommande detaljplanerna ansvar för att bekosta, bygga och stå 
för framtida drift och underhåll av den mark som i kommande detaljplaner planeras som allmän 
plats. Inom varje detaljplan kommer finansiering av utbyggnaden av allmän plats regleras närmare i 
exploateringsavtal, genom uttag av exploateringsbidrag. 
Kommunen, genom förvaltningen för Teknik, får kostnader i form av ombyggnation av 
Varbergsvägen i enlighet med trafikutredningen och trafikledsplanen. Om kommande 
exploateringar har nytta av ombyggnationen av Varbergsvägen kommer de delarna att finansieras 
genom uttag av exploateringsbidrag.
Kommunens verksamhet inom fastigheten Lantmästaren 2 behöver omlokaliseras och 
hyresgästerna i byggnaden behöver omlokaliseras inför utbyggnad av Lantmannavägen och dess nya 
korsningspunkt. 
Kommunen får kostnader för rivning av byggnader på fastigheten Lantmästaren 2, inför utbyggnad 
at Lantmannagatan.
Kommunen, genom förvaltningen för Service, kan få kostnader för omlokalisering av 
räddningstjänsten, innebärande rivning av befintlig byggnad för räddningstjänsten och uppförandet 
av ny byggnad för räddningstjänstens ändamål.
Kommunstyrelsens förvaltning kommer att behöva avsätta en ny tomy inom det kommunala 
fastighetsinnehavet för detta ändamål.
Kommunen, genom förvaltningen för Teknik, kommer att få ökade drift- och underhållskostnader 
till följd av utbyggnad av allmänna platser i området. Framtida drift- och underhållskostnader är i 
dagsläget inte beräknade.
Kommunen, genom Samhällsbyggnadskontoret, kan komma att få kostnader för sanering av 
försäljningsbar mark som kommunen äger.
Kommunen, genom förvaltningen för Service, kan få kostnader för uppförande 
av parkeringsanläggningar. Vem som ska ansvara för att bygga, äga och förvalta 
parkeringsanläggningar ska lösas i respektive detaljplan. 

Kommunala intäkter:
Kommunen kan komma att teckna avtal om parkeringsavlösen inom de kommande 
parkeringsanläggningarna i området, beroende på utbud och efterfrågan av kommunens egna behov. 
Kommunen kan försälja delar av det kommunala markinnehavet inom programområdet som ej 
behövs för kommunala behov.

Konsekvenser för exploatörer:
Exploatörerna inom området kommer att belastas med kostnader för utbyggnad av allmän plats 
inom de detaljplaner där det möjliggörs byggnation av blandstad. Kostnaden är i dagsläget ej 
beräknad men i enlighet med kommunens riktlinjer för exploateringsavtal ersätts kommunen 
för utbyggnad av allmän plats utifrån kommunens faktiska kostnad. Betalning sker i takt med 
anläggningarnas utbyggnad och färdigställande.
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Exploatörerna svarar för samtliga kostnader och åtgärder inom kvartersmark som anses 
nödvändiga för att genomföra detaljplanen. 

Konsekvenser för övriga:

Räddningstjänsten storgöteborg kan få kostnader i samband med marksanering av den del 
av Vägmästaren 4 som de är verksamhetsutövare inom, om markundersökningar påvisar 
föroreningar somkan härledas till Räddningstjänstens verksamhet.

Sociala konsekvenser
Barnkonsekvenser
Förslaget innebär förbättrade möjligheter för barn att röra sig över stora delar av 
programområdet och på ett enklare och tryggare sätt kunna ta sig till sina målpunkter. 
Varbergsvägen kommer dock även fortsatt att vara en barriär i området på grund av 
dess bredd och det stora antal bilar som trafikerar den. Utformningen av lokalgator 
kommer fortsatt att medföra att gång- och cykelmöjlighetena genom området förbättras. 
Programförslaget innehåller möjlighet att bygga en mindre förskola, men närhet till förskola 
och skola finns strax utanför programområdets gränser. Till dessa platser kan gena och säkra 
skolvägar förbättras i och med den fortsatta planeringen. 

Mångfald
Dagens glesa verksamhetsområde ersätts med en blandad stadsbebyggelse. Fler människor 
kommer att röra sig i och genom området. Då programområdet ligger centralt i Kungsbacka  
kommer flerbostadshus att uppföras med möjligheter för verksamheter i bottenvåningarna. 
Detta ger fler människor en möjlighet att bo centralt och marken kan nyttjas på ett 
ekonomiskt sätt. Genom att bygga samman staden och skapa stråk och möjligheter att 
röra sig i en befolkad stadsmiljö kommer Kungsbacka få en mer sammanhållen struktur. 
Invånarna kommer att ha tryggare stråk att röra sig längs. 

Vardagsliv
Fler människor i programområdet och i centrum skapar fler möjligheter för service och 
verksamheter att etablera sig. Genom området kommer flera stråk att skapas. Ett tvärstråk 
genom området får ökad fokus genom utformning av allmän plats. Längs stråket tillkommer 
olika platsbildningar som innefattar bostadsnära park, torg och mötesplatser. 
Genom att samnyttja kommunala lokaler med verksamheter utöver kontorstid skapas ett 
område som är levande under större delar av dygnet.
Det huvudsakliga kulturella och kommersiella utbudet kommer även fortsatt ligga inom 
innerstaden, men tillskottet av boende inom programområdet kommer att bidra till att 
stärka detta. 

Trygghet
Fler människor i området innebär fler ögon på gatan. Området kommer till största del 
bestå av bostäder. I de mest trafikerade stråken kommer verksamheter att inrymmas i 
bottenvåningar och skapa ett liv under större del av dygnet. 
Förslaget bygger bort flera barriärer som stora tomtindelningar och ett område med mycket 
hårdgjord yta. En miljö som utgår från människan tillskapas. 
Genom tydliga stråk ska orienterbarheten öka i området. Fler vägval ska vara möjliga. 

Mobilitet
Programområdet ligger nära Kungsbacka station och innerstaden. Centralt på 
Varbergsvägen kommer hållplatsläge fortsatt finnas. Här stannar resande idag som ska till 
bland annat Aranäsgymnasiet och Hålabäcksskolan. Även stadshuset nås inom kort avstånd 
från hållplats. Genom att anlägga ett tydlig övergång för fotgängare och cyklister centrerat 
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på Varbergsvägen möjliggörs för en flexiblare rörelser genom området. 

Samvaro
De allmänna platserna i området ska utvecklas efter ett flertal inriktningar, den livfulla 
platsen, den bostadsnära parken, den urbana parken och torget. Utformningen av dessa 
platser bör ges extra omsorg och möjliggöra mötesplatser utan krav på konsumtion.  

Genomförandefrågor
Ett planprogram syftar till att belysa frågeställningar och genomförbarhet inför kommande 
detaljplaner. Här redovisas hur kommande detaljplaner huvudsakligen är tänkta att 
genomföras ur ett organisatoriskt och fastighetsrättsligt perspektiv. Dessa frågor kommer 
att genomarbetas ytterligare inför och i respektive etapp av kommande exploatering i 
respektive detaljplan. Nedan redovisas de huvudsakliga inriktningarna. Dessa kan komma 
att omprövas under utbyggnadens gång.

Organisatoriska frågor
Tidplan
Planprogrammet förväntas godkännas av kommunstyrelsen under första kvartalet 
2020. Därefter påbörjas den etappvisa detaljplaneringen av programområdet. Hur 
etappindelningen går till beskrivs vidare nedan. Första detaljplanen i första etappen väntas 
kunna antas under 2022.

Markägoförhållanden
Marken inom programområdet ägs dels av kommunen, privatpersoner och företag nämnda 
under rubriken Förutsättningar – Läge, areal och markägoförhållanden. Kommunen äger 
cirka 40 procent av programområdet, se karta på sida 8 i programhandlingen. Kommunen 
kommer i samband med detaljplaneläggning att söka exploatörer, för de delar som genom 
markanvisning blir aktuellt att försälja.

Huvudmannaskap
Kommunen ska vara huvudman för allmän plats inom kommande detaljplaner. Det innebär 
att kommunen är ansvarig för utbyggnad och framtida drift av allmän plats. Kommunalt 
huvudmannaskap innebär även att mark som i kommande detaljplaner planläggs som allmän 
plats kommer att övergå till kommunen. 

Anläggningar på kvartersmark
Respektive exploatör ansvarar för samtliga åtgärder på kvartersmark inklusive parkering, 
körytor, lokal dagvattenhantering, VA-ledningar från servispunkt osv.

Etappindelning
Programområdet över Kungsbacka Sydöstra centrum är ett centralt och viktigt område i 
omvandlingen av Kungsbacka stad. Som beskrivs ovan kommer programområdet att indelas 
i flera etapper med en detaljplan per etapp. Första detaljplanen för området kommer att 
innehålla utbyggnad av en fyrvägskorsning i norra delen av Varbergsvägen, anläggningar för 
parkeringsplatser samt en viss del bostadsexploatering. I etappen kommer även parkstråket 
längs Söderån att ingå. Huvudtanken med området är att omvandlingen ska ske med start 
norrifrån och därefter söderut längs Varbergsvägen. 
Respektive detaljplans utbredning och omfattning avgörs i ett senare skede. Detaljplanering 
av flera etapper kan ske parallellt. 

Avtal
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I samband med att planprogrammet godkänns kommer berörda exploatörer och kommunen 
att inför varje etapps detaljplan att teckna principavtal. Principavtalet syftar till att klargöra 
förutsättningarna innan arbete med detaljplan börjas och kommer att innehålla:
• Avgränsning av etappens område
• Etappens huvudsakliga innehåll
• Huvudsaklig fördelning av ansvar och kostnader
• Kommunens behov av lokaler för verksamheter och boende inom etappen
• Annan offentlig service
• Klargörande av hur kommunens krav på minst 1/3 hyresrätter ska tillgodoses
Principavtalet ersätts av ett exploateringsavtal inför att detaljplan för respektive etapp 
antas. Exploateringsavtalet reglerar exploatörens ansvar för ekonomiska, tekniska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för genomförandet av projektet. Ett godkänt 
exploateringsavtal är en förutsättning för att detaljplan ska kunna antas.
Markanvisningsavtal kommer att tecknas med den exploatör som efter 
markanvisningstävling eller anbud utses som mest lämpad att exploatera området. 
Markanvisningsavtalet innehåller villkor för genomförande av fastighetsaffären med mera.

Parkeringsanläggningar
Intressenter inom programområdet  kommer vid utbyggnad ansvara för att 
parkeringsbehovet uppfylls. 
Inom programområdet föreslås markyta för att möjliggöra anläggning av ett antal 
parkeringsanläggningar för att tillgodose delar av områdets behov. Inriktning är att ett 
samutnyttjande av parkeringsanläggningar ska ske inom programområdet. Ansvar för 
byggnation, finansiering och drift av anläggningarna ska lösas i respektive detaljplan. 

Fastighetsrättsliga frågor
Exploatörerna ansvarar själva för att uppdelning inom och mellan sina bolag blir av. 
Kommunen ska ha inblick i samtliga fastighetstransaktioner för att säkerställa att 
exploatörernas åtaganden överförs till ny part. 
Ägandet av allmän platsmark kommer att övergå till kommunen.
Ett genomförande av kommande detaljplaner för Varbergsvägens ombyggnation innebär 
att den mark som anges som allmän plats i detaljplanerna, till exempel vägmark, kommer 
att övergå till kommunal ägo. Markåtkomst förväntas ske genom avtal med berörda 
fastighetsägare.  
En av ingångarna i detta projekt har varit en breddning av Varbergsvägen för att möjliggöra 
fyra körfält jämfört med dagens två. Detta innebär en breddning av vägområdet för att 
möjliggöra en säker och väl fungerande trafiklösning. 
Följande fastigheter angränsar i dagsläget till Varbergsvägen och kommer att påverkas 
av den kommande breddningen. Lantmästaren 1, Verkmästaren 3, Verkmästaren 6, 
Verkmästaren 7, Vägmästaren 4 samt Vägmästaren 5. Påverkan på angränsande fastigheter 
och Varbergsvägens utformning behöver studeras vidare i kommande detaljplaner.

Ledningar
I Varbergsvägen finns det ett stort paket av befintliga ledningar som behöver tas hänsyn till i 
en ny trafiklösning. Det finns ledningar för dricks-, dagvatten- och avloppsledningar, fiber- 
och telekommunikation.
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I Varbergsvägens östra del, inom fastigheten Vägmästaren 4 finns en knutpunkt för 
Kungsbacka bredbands fibernät. Denna bredbandscentral är en samhällsviktig funktion 
och utgångspunkten bör vara att behålla dess placering även med hänsyn till kommande 
breddning av Varbergsvägen. 
Kommunen kommer att säkra rättighet till allmännyttiga ledningar genom ledningsrätt 
eller annan rättighet. 
Övriga ledningsägare förutsätts att själva söka ledningsrätt eller annan rättighet. 

Arrendator
Inom kommunens fastigheter Kungsbacka 4:6 och Kungsbacka 4:8 finns en arrendator som 
bedriver kioskverksamhet. Om marken planläggs för annat ändamål kan arrendet komma 
att hamna i konflikt med blivande användning. 
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Samhällsbyggnadskontoret
Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00 
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se • www.kungsbacka.se



Erinran beträffande innehåll i samrådshandling
gällande detaljplan för sydöstra centrum, etapp 1



Upplägg

• Varför är vi här med beslut om en detaljplan?

• Planförslaget

• Processen fram till nu.

• Byggnadsnämndens beslut

• Konsekvenser av Byggnadsnämndens beslut

• Förslag till beslut.



Varför är vi här med beslut om detaljplan?

• BN har fattat ett beslut som får påverkan på annan nämnds (KS) 
ekonomi.

• BN:s beslut innebär ett avsteg från tidigare beslutat planprogram.

• Enligt delegationsordningen tar BN beslut i planärenden så länge KS 
inte har någon erinran mot åtgärden.



Planförslaget - lokalisering och planprogram



Planförslaget
• Lantmannagatan i befintligt läge 

i söder, nytt läge i norr.
• Varbergsvägen 4 filer
• Cykelstråk längs Varbergsvägen

• Kvartersstruktur
• Lokalgator med vändtorg
• Kvartersgator

• Bostadsnära park
• Tvärstråk
• Urban plats och lek vid entrén

• P-hus

Bostäder
Verksamheter i botten
El-mack, Cirkle K
Kontor





Processen fram till nu

Planprogram godkänt januari 2020, KS

Projektbeställning för DP godkänd juni 2020, 
KS

Samrådsförslag klart januari 2022

Återremiss från BNAU för vidare trafikanalys av 
Lantmannagatan

Byggnadsnämnden fattar beslut som får stor
ekonomisk påverkan för annan nämnd.



Byggnadsnämndens beslut

Samrådshandlingen godkänd men 
innan samråd ska handlingarna
ändras enligt alternativ 3b 
i analysen.



Konsekvenser av Byggnadsnämndens beslut

• Byggrätt på kommunens fastighet används till väg vilket leder till att
en intäkt på ca 50 miljoner försvinner.

• Korsningarna har i nuläget och för prognosåret 2040 varken kapacitets
- eller trafiksäkerhetsproblem.

• Trafiklösning med cirkulationsplats kan skapa köbildning på
Varbergsvägen.

• Korsningsläget närmast Västkustbanan är negativt vid spårbreddning
för ny Kungsbacka station, som finns inspelad som åtgärd till Nationell
plan.



SBK:s och Tekniks förslag för Lantmannagatans
sträckning

• SBK och Teknik föreslår befintligt läge på
Lantmannagatan med möjlighet till ombyggnad av 
korsning i samband med omvandling av Inlag.



SBK:s förslag till beslut

• Kommunstyrelsen förordar 
att byggnadsnämnden 
genomför samråd för 
detaljplan sydöstra 
centrum, etapp 1 enligt 
samrådshandling daterad 
2022-01-03.
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§ 123 Dnr 2022-00195 
Svar på Göteborgsregionens remiss över samrådsunderlag inför 
budget för Göteborgsregionen 2023 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samrådsunderlag till budget 2023 för 
Göteborgsregionens kommunalförbund. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsordning ska 
förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett 
samrådsunderlag om budgeten för nästkommande år. Nivån på årsavgiften föreslås 
vara oförändrad till 2023 och uppgår då till 72,64 kronor per invånare. För 
Kungsbacka kommun innebär det en avgift på 6 193 000 kronor under 2023. 
Avgiften ryms inom nuvarande budgetram. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-25 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2022-02-11, § 340 
Samrådsunderlag inför budget för Göteborgsregionen 2023, 2022-01-04 

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



 
 

Datum 

2022-02-25 
Diarienummer 

KS 2022-00195 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Malin Larsson 
0734-344265 
Controller 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar på Göteborgsregionens remiss över samrådsunderlag inför budget för 
Göteborgsregionen 2023 

 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samrådsunderlag till budget 2023 för Göteborgsregionens 
kommunalförbund. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsordning ska förbundsstyrelsen bereda 
medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag om budgeten för nästkommande 
år. Nivån på årsavgiften föreslås vara oförändrad till 2023 och uppgår då till 72,64 kronor per 
invånare. För Kungsbacka kommun innebär det en avgift på 6 193 000 kronor under 2023. Avgiften 
ryms inom nuvarande budgetram. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-25 

Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2022-02-11, § 340 

Samrådsunderlag inför budget för Göteborgsregionen 2023, 2022-01-04 

Beslutet skickas till 
Göteborgsregionens kommunalförbund 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-02-11 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 340. Samrådsunderlag inför budget för GR 2023 

Diarienummer: 2022-00007 

Beslut 

Föreliggande samrådsunderlag översänds till medlemskommunerna med 

hemställan om synpunkter senast den 1 april 2022.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna 

tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för 

nästkommande år. För 2023 har bifogade förslag till samrådsunderlag inför 

rambudget tagits fram. Medlemskommunernas synpunkter ska vara GR 

tillhanda senast 1 april 2022. Beslut fattas i förbundsstyrelsen 13 maj och 

förbundsfullmäktige 14 juni. Rambudgeten kompletteras under senare delen av 

2022 med en detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 25 november och i 

förbundsfullmäktige 13 december.   

Beslutsunderlag 

• Rambudget 2023 (bilaga) 

• Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk) 

• Plan och detaljbudget 2022 (länk) 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

Axel Josefson  

Ordförande 

 

 

Marina Johansson 

Justerare 

https://goteborgsregionen.se/download/18.5d8a5cd41793ff87c4ec89/1620302782108/Strategisk%20inriktning%202020-2023%20och%20budget%202020.pdf
https://goteborgsregionen.se/styrande-dokument/2021-06-15-plan-och-detaljbudget-2022
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Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-01-04, Diarienummer: 2022-00007 

Datum: åååå-mm-dd  

Samrådsunderlag inför budget 
för GR 2023 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att översända bifogade samrådsunderlag till 

medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2022.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna 

tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för 

nästkommande år. För 2023 har bifogade förslag till samrådsunderlag inför 

rambudget tagits fram. Medlemskommunernas synpunkter ska vara GR 

tillhanda senast 1 april 2022. Beslut fattas i förbundsstyrelsen 13 maj och 

förbundsfullmäktige 14 juni. Rambudgeten kompletteras under senare delen av 

2022 med en detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 25 november och i 

förbundsfullmäktige 13 december.   

Beslutsunderlag 

• Rambudget 2023 (bilaga) 

• Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk) 

• Plan och detaljbudget 2022 (länk) 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund 

Beslut om reducering av årsavgiften till GR från och med 2022 

Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08 

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att i samband med 

beredning av samrådet inför budget 2022 redovisa vad årsavgiften används till 

samt ta fram en konsekvensbeskrivning av vad det skulle innebära för 

kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till tio procent. 

Vid förbundsstyrelsens sammanträde 2020-11-27 fattades beslut om ett antal 

åtgärder att vidta i en omfattning som motsvarar en sänkning av GR:s årsavgift 

medlemskommunerna med 3 mkr. Förslaget om att reducera årsavgiften från 

75,52 kronor per invånare till 72,64 per invånare från och med verksamhetsåret 

2022 och åren därefter arbetades in i rambudget inför 2022 som efter samråd 

med medlemskommunerna godkändes av förbundsfullmäktige 2021-09-14. 

https://goteborgsregionen.se/download/18.5d8a5cd41793ff87c4ec89/1620302782108/Strategisk%20inriktning%202020-2023%20och%20budget%202020.pdf
https://goteborgsregionen.se/styrande-dokument/2021-06-15-plan-och-detaljbudget-2022
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Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum 2022-01-04, Diarienummer: 2022-00007 

 

  

 

Förbundsdirektören fick samtidigt ett uppdrag att utreda kring en eventuell 

frysning av årsavgiften mellan åren 2022 och 2023. 

Viktigt att konstatera är att Göteborgsregionens kommunalförbund 

finansiellt inte fungerar som en anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller 

ett kommunalt bolag. Förbundet är mer att jämföras med en 

utvecklingsorganisation i en större koncern. Årsavgiften har ett högt värde som 

bekräftelse på den överenskommelse som fattats mellan kommunerna trots att 

den utgör en mindre del av förbundets omsättning. Årsavgiften används också 

för att finansiera tid för att bevaka och påverka utifrån storstadsregionens 

intressen. En minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom 

olika områden, vilket konstaterades i samband med utredningen av 

konsekvenserna av minskad årsavgift inför samråd 2022.  

Beslut om sänkning av årsavgiften togs mitt i pandemin, och detsamma gäller 

frågan om att eventuellt frysa årsavgiften från och med år 2023. Pandemin har 

inneburit ekonomiska påfrestningar för förbundet och resulterat i en rad 

anpassningar och prioriteringar i verksamheten. Kopplat till det politiska 

arbetet har förbundet haft flera pandemirelaterade överklaganden av beslut till 

förvaltningsrätten vilket krävt merkostnader i form av bland annat juridiskt 

stöd, arbetstid sant extra sammanträde i förbundsfullmäktige. Pandemin 

kvarstår även under 2022 vilket medför fortsatta ekonomiska utmaningar för 

förbundet. 

Befolkningstillväxten i Göteborgsregionen är enligt SCB nere på historiskt 

låga tal under perioden 2022-2024. Det innebär att uppräkningen av 

årsavgiften beräknas ligga runt 0,5-0,75 procent. Det utgör redan idag en 

ekonomisk utmaning som förbundet har att hantera kopplat till 

lönerevisionerna och övrig prisutveckling.  

Förslaget är därför att uppräkningen av årsavgiften fortsätter att följa 

invånarantalet i respektive kommun på samma sätt som idag, men i enlighet 

med den sedan tidigare beslutade sänkningen av nivån på årsavgiften till 72,64 

kr/invånare.   

Strategisk inriktning 

Till föreliggande rambudget 2023 bifogas strategisk inriktning för GR 2020–

2023 som antogs av förbundsfullmäktige 2019-06-18. Inga revideringar har 

gjort i detta dokument, utan det ligger fast för hela perioden. Syftet med en 

flerårig strategisk inriktning är att befästa långsiktigheten i GR:s uppdrag, 

förtydliga förbundets målformuleringar samt bättre tillgodose kraven på 

uppföljning. Styrkedjan som utformats innebär att den strategiska inriktningen 

ligger till grund för den årliga planen, där utmaningarna konkretiseras i form 

av fokusområden för uppföljning. I sista steget i styrkedjan följs planen upp i 

delårsbokslut och årsredovisning för aktuellt budgetår.  

Genom att den strategiska inriktningen 2020–2023 nu på nytt översänds till 

medlemskommunerna för synpunkter tillsammans med den årliga 
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rambudgeten får kommunerna möjlighet att ge inspel till förbundets fortsatta 

arbete med att möta utmaningarna under strategins sista år 2023.  

Under 2022 inleds även det viktiga arbetet med att ta fram nästa strategiska 

inriktning för GR.    

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Bo Andersson  

Ekonomichef 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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EKONOMI
BUDGETÖVERSIKT 2022–2023
I juni 2019 fattade förbundsfullmäktige beslut om en ny strategisk inriktning för åren 2020–2023. 
Den innehåller sex utmaningar som förbundsstyrelsen har i uppdrag att särskilt arbeta med under 
ovannämnda period. För att uppnå en god ekonomistyrning behöver ekonomin vara integrerad med 
styrningen av verksamheten.

Enligt SCB:s befolkningsstatistik per den 1/11 2021 uppgick antalet invånare i Göteborgsregionen 
till 1 056 394 vilket är en ökning med 6 802 invånare jämfört med 31/12 2020.

Den definitiva årsavgiften för 2023 kommer baseras på befolkningstal per 31/12 2021 och angiven 
årsavgift för 2023 i detta underlag ska därför ses som preliminär. 

Årsavgiften beräknas utgöra cirka 18 procent av GR:s beräknade omsättning 2023.
Resterande del av omsättningen (82 %) består av flera olika finansieringskällor, såsom staten, EU, 

Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna genom samverkansavtal.

RESULTATBUDGET 2022 SAMT PROGNOS 2023, TKR.
GR:s rambudget beslutas i juni av förbundsfullmäktige efter det att samrådsunderlaget beretts.

GR arbetar därefter under hösten fram detaljbudget för det kommande året och i december månad 
fastställer sedan förbundsfullmäktige GR:s detaljbudget inför kommande verksamhetsår. Resultat
budgeten är en sammanställning över de kostnader och intäkter GR räknar med under respektive 
verksamhetsår.

GR har beslutat om en budget 2021 på +750 tkr efter två år där satsningar gjorts på gymnasie
antagningens ITsystem samt utveckling av GR:s externa hemsida.

GR:s verksamhet anpassas efter erhållen finansiering. Detaljbudgeten är i ekonomisk balans i 
enlighet med de av förbundsstyrelsen antagna riktlinjerna för God ekonomisk hushållning. För att 
skapa stabilitet i verksamheten behöver GR ha ett positivt resultat. På GR finns fortfarande en solid 
grund att stå på även efter de beslutade ianspråktagandet av del ur det egna kapitalet under 2020 
samt 2021.

Resultatbudgeten nedan visar budgeterade intäkter, budgeterade kostnader samt budgeterat 
 resultat för fastställd budget 2022 samt prognos 2023.

RESULTATBUDGET GR (TKR) GR
Budget 2022 Budget 2023

Verksamhetens intäkter 419 759 432 352
varav årsavgifter avsedda för GR:s verksamhet 48 659 49 051
varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer 27 583 27 685
Verksamhetens kostnader -416 817 -428 602
Avskrivningar -2 842 -4 000
Verksamhetens nettokostnader 100 -250
Skatteintäkter/Generella statsbidrag och utjämning - -
Verksamhetens resultat 100 -250
Finansiella intäkter 650 1 000
Finansiella kostnader - -
Resultat efter finansiella poster 750 750
Extraordinära poster - -

Inkomstskatt - -

Årets resultat 750 750

Resultatbudget 2022–2023, tkr.
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BALANSBUDGET OCH NYCKELTAL
GR använder sig av nyckeltalen Soliditet och Likviditet för att säkerställa den finansiella ställningen 
på kort och lång sikt.

Soliditet definieras här som eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Soliditeten anger 
den finansiella ställningen på lång sikt, det vill säga vilken beredskap som finns för att möta oförut
sedda händelser, till exempel framtida resultatförsämringar.

Likviditet definieras här som förhållandet mellan omsättningstillgångar (exklusive varulager) och 
kortfristiga skulder. Likviditeten visar vilken beredskap som finns för att klara de löpande betalning
arna.

Medlems kommunernas årsavgifter
GR:s årsavgift låg still från 2003 då avgiften uppgick till 68,11 kronor per invånare. En teknisk juste
ring av årsavgiften 2010 med 4 kronor genomfördes när FoU i Väst inkorporerades som en ordinarie 
verksamhet inom GR. Dessa 4 kronor hade fram tills dess fakturerats vid sidan av årsavgiften. Un
gefär samtidigt beslutade förbundsstyrelsen om höjt bidrag till Västkuststiftelsen med 2 kronor per 
invånare. Sammanlagt blev då avgiften 74,11 kronor per invånare.

Inför budget 2018 höjdes årsavgiften med 1,41 kr per invånare till 75,52 kronor per invånare till 
följd av nya uppdrag som GR anförtrotts i form av samordningsansvar kring kommunernas gemen
samma agerande i hälso och sjukvårdsfrågor på delregional nivå samt för beredningsansvaret för det 
delregionala kollektivtrafikrådet (DKR). Förbundsfullmäktige beslutade om sänkning av årsavgiften 
med 2,88 kr från och med 2022. Föreslagen årsavgift från 2023 blir då oförändrad från år 2022, dvs. 
72,64 kr/invånare.

Hur årsavgiften fördelar sig per medlemskommun för 2022 tillsammans med förslag 2023 efter 
reduktion framgår av tabell nedan.

ÅRSAVGIFT
Kommun 2022 2023

Ale 2 315 2 336

Alingsås 3 022 3 035

Göteborg 42 353 42 598

Härryda 2 778 2 811

Kungsbacka 6 169 6 193

Kungälv 3 418 3 485

Lerum 3 125 3 151

Lilla Edet 1 037 1 053

Mölndal 5 078 5 082

Partille 2 870 2 877

Stenungsund 1 964 1 988

Tjörn 1 173 1 186

Öckerö 940 942

Summa 76 242 76 737

Årsavgiftens fördelning per kommun 2022 
samt förslag 2023, (tkr)

BALANSBUDGET GR

TILLGÅNGAR
Budget 

2022-12-31
Budget 

2023-12-31
A. Anläggningstillgångar 20 870 26 500
I. Immateriella anläggningstillgångar 1 336 6 500
II. Materiella anläggningstillgångar 804 1 000
III: Finansiella anläggningstillgångar 18 730 19 000

B. Bidrag till infrastruktur - -

C. Omsättningstillgångar 229 560 274 145
I. Förråd mm 18 393 19 437
II. Fordringar 45 622 55 109
III. Kortfristiga placeringar - -

IV. Kassa & Bank 165 545 199 599
S:A TILLGÅNGAR 250 430 300 645

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
A. Eget kapital 47 077 47 827
I. Årets resultat 750 750
II. Resultatutjämningsreserv - -
III. Övrigt eget kapital 46 327 47 077

B. Avsättningar - -

C. Skulder 203 353 252 818
I. Långfristiga skulder - -
II. Kortfristiga skulder 203 353 252 818

S:A EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR & SKULDER 250 430 300 645

Soliditet 18,8% 15,9%
Likviditet (kassalikv) 112,9% 100,8%

Balansbudget 2022–2023, tkr.
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GR transfererar till följande organisationer
Transfereringarna fastställs årligen av förbundsstyrelsen i detaljbudgetprocessen. 

Transfereringarna till Västkuststiftelsen och till Västkom är rörliga och varierar utifrån 
antalet kommuninvånare. Den totala årsavgiften till GR för 2023 uppgår till 76 736 tkr. Av den 
sammanlagda årsavgiften beräknas sedan 36 procent eller 26,15 kronor per kommuninvånare 
att transfereras vidare till andra regionala organisationer.

Business Region Göteborg (BRG): ett aktiebolag som är helägt av Göteborg Stad. 
 Uppdraget är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv 
i Göteborgsregionens medlemskommuner. Samarbetet med BRG är reglerat i samverkans
avtal där bolaget arbetar med näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv tillsammans med 
 Göteborgsregionens medlemskommuner.

Göteborg & Co är är ett aktiebolag helägt av Göteborgs Stad. Uppdraget är att Göteborg & 
Co ska vara en, i internationell jämförelse, ledande samverkansplattform för destinations
utveckling. Besöksnäringen är en av de största och snabbast växande basnäringarna i Sverige. 
 Samarbetet mellan Göteborg & Co och Göteborgsregionen regleras i ett ramavtal för samver
kan. Under 2019 har avtalet varit föremål för uppdatering.

Urban Futures är ett internationellt forsknings och kunskapscentrum som arbetar med 
hållbar stadsutveckling. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och 
 forskare. GR är en av åtta partnerorganisationer.

Västkuststiftelsen: en stiftelse med huvudmännen Västra Götalandsregionen, Region 
Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Uppdraget är att bevara och vårda den 
västsvenska naturen och stimulera friluftslivet.

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) är en samman
slutning av kommunalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att företräda och samordna 
kommunernas intressen på en regional nivå.

TRANSFERERINGAR
Organisation Budget 2022 Budget 2023

BRG 20 000 20 000
Göteborg & Co 1 100 1 100
Urban Futures 400 400
Västkom 1 975 1 975 
Västkuststiftelsen 3 988 4 108
Totalt 28 556 27 583

Tabell: Transfereringar 2022 och förslag 2023, (tkr)

www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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§ 131 Dnr 2022-00165 
Svar på kommunrevisionens revisionsrapport löpande granskning 2021 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-14 och översänder det som svar till 
kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har vid sitt möte den 31 januari 2022 antagit revisionsrapport 
avseende löpande granskning 2021. I rapporten framgår ett antal rekommendationer, 
varav några kvarstår från tidigare år. Kommunrevisionen önskar svar från 
kommunstyrelsen på nedanstående frågeställningar senast den 2 maj 2022. 

- Vilka åtgärder avser styrelsen att vidta med anledning av de rekommendationer 
som redovisas i rapporten?  

- När avser styrelsen att vidta eventuella åtgärder med anledning av de 
rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att 
vara genomförda? 

Kommunledningskontoret har tagit fram svar på ställda frågor och överlämnar dessa 
till kommunstyrelsen för ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-03-14 
Yttrande, 2022-03-14. 
Revisionsrapport Löpande granskning, december 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. 
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Erik Stenkil 
0300 83 81 10 
Specialist ekonomi 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på kommunrevisionens revisionsrapport löpande granskning 2021 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-14 och översänder det som svar till 
kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har vid sitt möte den 31 januari 2022 antagit revisionsrapport avseende löpande 
granskning 2021. I rapporten framgår ett antal rekommendationer, varav några kvarstår från tidigare 
år. Kommunrevisionen önskar svar från kommunstyrelsen på nedanstående frågeställningar senast den 
2 maj 2022. 
- Vilka åtgärder avser styrelsen att vidta med anledning av de rekommendationer som redovisas i 

rapporten?  
- När avser styrelsen att vidta eventuella åtgärder med anledning av de rekommendationer som 

redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att vara genomförda? 

Kommunledningskontoret har tagit fram svar på ställda frågor och överlämnar dessa till 
kommunstyrelsen för ställningstagande.  

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-03-14 
Yttrande, 2022-03-14. 
Revisionsrapport Löpande granskning, december 2021 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Yttrande över Kommunrevisionens rapport Löpande granskning 2021 

Kommunstyrelsens ställningstagande  
Kommunstyrelsen avser att vidta följande åtgärder med anledning av de sex rekommendationer som 
Kommunrevisionen lämnat i rapporten Löpande granskning 2021. 

1) Vi rekommenderar kommunen att fortsätta utöka dokumentationen av sin bokslutsprocess. 
Dokumentationen bör innehålla alla steg i bokslutsarbetet från att bokföringen stängs till att 
årsredovisning är färdigställd. Vidare bör ansvarsfördelningen för bokslutsarbetet framgå samt 
vilka kontroller som finns hos nämnderna och den centrala ekonomifunktionen för att säkerställa 
en korrekt redovisning.  

Dokumentation av bokslutsprocessen är ett ständigt pågående arbete. Under 2022 kommer befintlig 
dokumentation kompletteras inom de områden där detta bedöms behövas. I Revisionens rapport lyfts 
bland annat att stickprovskontroller på balanskonton ska dokumenteras samt att genomförd 
resultatanalys ska framgå av dokumentationen. I samband med bokslut 2021 gjordes 
balanskontospecifikationerna digitalt i ekonomisystemet för första gången. Detta gjorde det även 
möjligt att på ett enklare sätt göra stickprov och dokumentera dessa. Även resultatanalysen 
dokumenterades i bokslut 2021 och kommer framgå av uppdaterad processbeskrivning. 
Dokumentationen kommer uppdateras under 2022. 

2) Vi rekommenderar kommunen att genomföra en översyn och uppdatera Finanspolicyn från 2005 
samt införa en rutin för hur ofta översyn ska ske.” 

Arbetet med att ta fram uppdaterad finanspolicy har initierats under 2022. I skrivandes stund pågår 
planering, med målsättningen att en uppdaterad finanspolicy ska läggas fram för beslut i början av 
nästa mandatperiod.   

3) Vi rekommenderar vidare att kommunen under 2022 färdigställer genomgången av externa 
hyresavtal. Vidare rekommenderar vi att kommunen upplyser om koncerninterna hyresavtal och 
dess hantering i årsredovisningen.” 

Under våren 2022 har genomgången av externa avtal före 2020 påbörjats av Styrning & Ekonomi vid 
kommunledningskontoret tillsammans med Fastighet/Serviceförvaltningen. Målsättningen är att avtal 
av väsentlig karaktär ska vara omhändertagna under 2022. I redovisningsprinciperna i årsredovisning 
2021 framgår omfattningen av koncerninterna avtal och dess hantering. Denna del av 
rekommendationen är således omhändertagen.   
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4) Vi rekommenderar att kontroll av logglistor över gjorda ändringar i fasta data för leverantörer 
utförs, dokumenteras och sparas.  

Styrning & Ekonomi vid kommunledningskontoret tillsammans med Inköp vid Serviceförvaltningen 
kommer under 2022 utreda hur en kontroll och dokumentation av logglistor över ändringar i fasta data 
för leverantörer kan utformas.  

5) Vi rekommenderar kommunen att fortsätta se över rutiner och kontroller i syfte att säkerställa 
avtalstrohet och efterlevnad av Lag om offentlig upphandling, LOU. Detta kan exempelvis ske 
genom kontroll av inköp på total nivå per leverantör för att identifiera områden där upphandling 
erfordras. 

Under 2021 har nya styrdokument, information och utbildning på inköpsområdet tagits fram. Inköp har 
tagit fram modeller för de olika inköpsnivåerna som vägleder samtliga verksamheter. Där framgår det 
hur verksamheten ska agera för att göra rätt. 2021 genomfördes en första internkontroll på köp över 
100 tkr upp till direktupphandlingsgränsen, utanför avtal. Granskningen ingår i planen för intern 
kontroll även 2022. 

På Inköp är arbetet i gång med att omvärldsspana på olika spendverktyg; ett verktyg som på ett bättre 
och mer överskådligt sätt ska stödja följsamheten kring avtalstrohet i kommunen. Upphandlingen av 
detta verktyg ska påbörjas under 2022 och vara i drift under 2023. 

 
6) Vi rekommenderar att kommunen upprättar en närståendeförteckning samt skriftliga rutiner för hur 

eventuella närståendetransaktioner ska anmälas och hanteras. 

Styrning & Ekonomi vid kommunledningskontoret kommer under året utreda huruvida en 
närståendeförteckning skulle kunna upprättas och hur en eventuell rutin i så fall skulle kunna utformas.  
Kommunen har rutiner och utbildningar avseende jävsfrågor och bisysslor som omfattar alla anställda 
och till dels även förtroendevalda.  
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Kommunfullmäktiges presidium (för kännedom) 

Kommunstyrelsen 

 

Revisionsrapport – Löpande granskning 2021 
Kommunrevisionen har vid sitt möte den 31 januari 2022 antagit bifogad 
revisionsrapport. Granskningens syfte är att granska den interna kontrollen inom ett 
antal rutiner och konton. Den sammanfattande bedömningen i granskningen är att den 
interna kontrollen kan förstärkas inom vissa områden. 

Flera rekommendationer kvarstår från tidigare år. Granskningsrapporten översänds 
med önskemål att senast den 2 maj 2022 erhålla svar från kommunstyrelsen på 
nedanstående frågeställningar med anledning av de rekommendationer som redovisas 
i rapporten. 

• Vilka åtgärder avser styrelsen att vidta med anledning av de rekom-
mendationer som redovisas i rapporten? 

• När avser styrelsen att vidta eventuella åtgärder med anledning av de 
rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att 
vara genomförda? 

 

 

För revisorerna i Kungsbacka kommun 

 
 
Birgitta Litsegård  Stefan Strömgren 
Kommunrevisionens ordförande Vice ordförande kommunrevisionen 
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§ 139 Dnr 2021-01246 
Svar på Länsstyrelsens remiss över program för räddningstjänst vid 
utsläpp av radioaktiva ämnen 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-17, och översänder det som sitt 
svar till Länsstyrelsen i Hallands län. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen ska enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO), 4 kap, 
21 § upprätta ett program för räddningstjänst i enlighet med länsstyrelsens ansvar för 
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen Lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) 4 kap 6§. 

Kungsbacka kommun har likt andra berörda kommuner, länsstyrelser, 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskap (MSB) fått möjlighet att lämna synpunkter på Länsstyrelsen i Hallands län 
förslag på regionala planer, som ska börja gälla från den 1 juli 2022. 

Program för räddningstjänst och dess delplaner beskriver främst länsstyrelsens 
ansvar och uppgifter, men även andra aktörers roller, vid en kärnteknisk olycka på 
Ringhals. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-17 
Kommunledningskontorets yttrande över remiss Program för räddningstjänst, 2022-
03-17 
Missiv Program för räddningstjänst, 2021-12-20 
Program för räddningstjänst, 2021-12-20 
Delplan Larm, 2021-12-20 
Delplan Kommunikation, 2021-12-20 
Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter, 2021-12-20 
Delplan Utrymning, 2021-12-20 
Delplan Strålningsmätning, 2021-12-20 
Delplan Saneringsplan, 2021-12-20 
Delplan Länsstyrelsens fältplats, 2021-12-20 

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

Svar remiss Länsstyrelsens remiss över program för räddningstjänst vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-17, och översänder det som sitt svar till 
Länsstyrelsen i Hallands län. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen ska enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO), 4 kap, 21 § upprätta ett 
program för räddningstjänst i enlighet med länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 kap 6§. 

Kungsbacka kommun har likt andra berörda kommuner, länsstyrelser, Strålsäkerhetsmyndigheten 
(SSM) och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) fått möjlighet att lämna synpunkter 
på Länsstyrelsen i Hallands län förslag på regionala planer, som ska börja gälla från den 1 juli 2022. 

Program för räddningstjänst och dess delplaner beskriver främst länsstyrelsens ansvar och uppgifter, 
men även andra aktörers roller, vid en kärnteknisk olycka på Ringhals. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-17 
Kommunledningskontorets yttrande över remiss Program för räddningstjänst, 2022-03-17 
Missiv Program för räddningstjänst, 2021-12-20 
Program för räddningstjänst, 2021-12-20 
Delplan Larm, 2021-12-20 
Delplan Kommunikation, 2021-12-20 
Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter, 2021-12-20 
Delplan Utrymning, 2021-12-20 
Delplan Strålningsmätning, 2021-12-20 
Delplan Saneringsplan, 2021-12-20 
Delplan Länsstyrelsens fältplats, 2021-12-20 
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Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Hallands län. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret menar att remissunderlaget är viktigt och sätter fingret på flertalet 
problemformuleringar som behöver redas ut. 

Kommunledningskontoret menar att kommunernas ansvar att bistå länsstyrelserna i planeringsarbetet i 
vissa fall övertolkats i planerna. Detsamma gäller synen på vad kommunernas geografiska 
områdesansvar innebär. Av lagstiftningen framgår tydligt att det är länsstyrelsen som har ansvaret för 
beredskapsplanering1, kommunikation2  och utrymning3. Andra aktörer, så som kommunen, ska bistå. 

Kommunens roll i planeringen är att bidra med det kommunala perspektivet och med sin kunskap som 
är relevant för planeringen4. Kommunen har självklart också ansvar för att kunna hantera sin egen 
verksamhet vid en kärnteknisk olycka. 

Kommunledningskontoret bedömer att det idag inte finns något reglerat uppdrag för kommunerna att 
planera för utrymning, och det saknas en genomtänkt nationell metodik för storskalig utrymning. 

Kommunledningskontoret anser att planerna bygger på en bild av kommunens ansvar som går längre 
än vad som har lagstöd samt att kommunen nu kommer ingå i en större beredskapszon medför en 
statlig ambitionshöjning och högre krav på oss som kommun, vilket utgör tillkommande uppgifter och 
därför förutsätter både stöd i lag och finansiering. 

Kommunledningskontorets ställningstagande baseras på en analys av de möjligheter och utmaningar 
som kan finnas med att kommunen enligt nuvarande förslag kommer att tilldelas ansvar och uppgifter 
utöver de lagkrav som idag finns på kommunen. Kommunen konstaterar att planerna mot denna 
bakgrund behöver justeras för att mer renodlat beskriva det ansvar som åvilar kommunerna med stöd 
av lag.  

Kommunen anser att de ansvar och uppgifter som föreskrivs kommunen i dessa planer i vissa 
avseenden behöver förtydligas och föreslås ske i en fortsatt dialog med kommunen och berörda 
myndigheter så som till exempel MSB och SKR. 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 

                                                
1 4 kap. 21, 28 §§, Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
2 4 kap. 18, 21, 21d, 24 §§, Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
3 4 kap. 21, 25, 26 §§, Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, 6 kap. 4 §, Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
4 6 kap. 9 §, Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 4 kap. 28 §, Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
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Yttrande över Länsstyrelsen i Hallands läns remiss: Program för räddningstjänst vid 
utsläpp av radioaktiva ämnen (452-9608-2021) 

Sammanfattande inställning 
Generellt tycker Kungsbacka kommun att remissunderlaget är viktigt och sätter fingret på flertalet 
problemformuleringar som behöver redas ut.  

Kungsbacka kommun kommenterar inte andra aktörers eventuella uppgifter utan har fokuserat på 
kommunens förväntade uppgifter. Kommunen har inte heller tagit upp alla delar i detalj utan fokuserat 
på det som vi anser påverkar oss mest i det här skedet. För detaljer i yttrandet hänvisar kommunen till 
bifogat Exceldokument, Kommentarslogg Kungsbacka. 

Kommunen anser att kommunernas ansvar att bistå länsstyrelserna i planering övertolkats i planerna. 
Detsamma gäller synen på vad kommunernas geografiska områdesansvar innebär. Av lagstiftningen 
framgår tydligt att det är länsstyrelsen som har ansvaret för beredskapsplanering1, kommunikation2  
och utrymning3. Andra aktörer, så som kommunen, ska bistå. 

Kommunens roll i planeringen är att bidra med det kommunala perspektivet och med sin kunskap som 
är relevant för planeringen4. Kommunen har självklart också ansvar för att kunna hantera sin egen 
verksamhet vid en kärnteknisk olycka. 

Kommunen bedömer att det idag inte finns något reglerat uppdrag för kommunerna att planera för 
utrymning, och det saknas en genomtänkt nationell metodik för storskalig utrymning. 

Kommunen anser att planerna bygger på en bild av kommunens ansvar som går längre än vad som har 
lagstöd samt att kommunen nu kommer ingå i en större beredskapszon medför en statlig 
ambitionshöjning och högre krav på oss som kommun, vilket utgör tillkommande uppgifter och därför 
förutsätter både stöd i lag och finansiering. 

Kommunens ställningstagande baseras på en analys av de möjligheter och utmaningar som kan finnas 
med att kommunen enligt nuvarande förslag kommer att tilldelas ansvar och uppgifter utöver de 
lagkrav som idag finns på kommunen. Kommunen konstaterar att planerna mot denna bakgrund 
behöver justeras för att mer renodlat beskriva det ansvar som åvilar kommunerna med stöd av lag. 
Kommunen anser att de ansvar och uppgifter som föreskrivs kommunen i dessa planer i vissa 

                                                
1 4 kap. 21, 28 §§, Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
2 4 kap. 18, 21, 21d, 24 §§, Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
3 4 kap. 21, 25, 26 §§, Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, 6 kap. 4 §, Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
4 6 kap. 9 §, Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 4 kap. 28 §, Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
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avseenden behöver förtydligas och föreslås ske i en fortsatt dialog med kommunen och berörda 
myndigheter så som MSB och SKR. 

Kommunens inställning i detalj 
Kommunen anser att syfte och mål med planerna inte stämmer överens och beskrivs olika i de olika 
planerna. Det framgår inte heller med tydlighet vad som kan användas för planering och övning samt 
vad som är av operativ karaktär. Kommunen föreslår att dela in planerna i ett före/under/efter 
perspektiv, alternativt renodla planerna till mer operativ karaktär. 

Kommunen saknar en röd tråd mellan de olika planerna där man saknar hur dessa hänger ihop med 
varandra, samt att flertalet skrivelser om samma saker formulerats på olika sätt i de olika planerna 
vilket skapar förvirring. Kommunen upplever att respektive delplan är skriven var för sig och saknar 
harmonisering med varandra, vilket gör dem svåra att följa med i. 

Kommunen anser att det genomgående i underlaget finns otydligheter om vad som menas med olika 
begrepp, samt vem som ansvarar för en specifik uppgift. Ibland skrivs uttalade roller och ansvar emot 
sig själva i olika avsnitt/kapitel. För samma uppgift kan kommunens roll beskrivas som att bistå, 
ansvara för, upprätta, ansvara för att upprätta med mera. Vid vissa uppgifter som tilldelats kommunen 
saknas referens till lagstöd. 

I MSB:s forskning/studie Handbok storskalig utrymning – del 1 grunder (arbetsmaterial) beskrivs 
exempel på skäl till att en åtgärd behöver utföras eller frågeställningar att beakta i planeringsarbetet. I 
vissa delplaner har dessa exempel ordagrant använts för att beskriva en aktörs ansvar eller uppgift, 
vilket kommunen anser skapar en otydlighet och förvirring kring vilken aktör texten riktas mot och hur 
önskat syfte ska uppnås. Kommunen föreslår att i dessa fall referera eller källhänvisa till vilket 
planeringsstöd som används tydliggör innebörden och underlättar för andra aktörers planering. 

Kommunen anser att planerna, inför de åtgärder som behöver genomföras, är enligt mottot – Det ska 
vara lätt att göra rätt – vilket innebär att kommunen inte har för avsikt att planera flertalet ”om ifall om 
att” utan ha en grundplanering som används oavsett. 

Kommunen anser att verksamhetens ansvar för arbetsmiljö samt tillgång till skyddsutrustning vid en 
radiologisk nödsituation behöver ytterligare fördjupning och diskussion. Önskvärt är att få statlig 
vägledning och stöd och att ansvar för tillhandahållande av skyddsutrustning bör samordnas nationellt 
och inte på varje enskild arbetsgivare. Kommunen har tusentals anställda vilka vi har 
arbetsmiljöansvar för. Att köpa in och lagerhålla skyddsutrustning för samtliga anställda som 
upprätthåller samhällsviktig verksamhet är inte realistiskt, och skulle leda till en enorm kostnad för 
inköp, lagerhållning, testning och påfyllnad/utbyte av kasserad utrustning med mera. Därtill kommer 
ett stort utbildningsbehov för att kunna använda utrustningen på rätt sätt. Till skillnad från 
skyddsutrustningen som till exempel används under pandemin och som åtminstone till del kan 
användas i ordinarie verksamhet skulle ett lager av skyddsutrustning för en kärnteknisk olycka fylla 
begränsad nytta i vardagen för de flesta verksamheter. 
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Kommunen upplever att barnrättsperspektivet inte är omhändertaget i underlaget. Barn tillhör en av de 
utpekade riskgrupperna och det kan dessutom antas att det kommer finnas ensamma och utsatta 
barn/barngrupper under delar av åtgärdsförloppet. Kommunen ser gärna att det här perspektivet 
omhändertas på alla nivåer – före/under/efter. 

Program för räddningstjänst 
Kommunen anser att Program för räddningstjänst bör fokusera på de (legala) förutsättningar som finns, 
till exempel ledning, styrning och samordning samt att delplanerna beskriver respektive uppgifter mer 
specifikt. Förslagsvis kan delplanerna, i det fall det behövs, hänvisa till dessa förutsättningar i 
Program för räddningstjänst för att renodla texten. 

Kommunen anser att det saknas en överblick över händelseförloppet vid en kärnteknisk olycka. 
Delplanerna ger svar på sina respektive delar men kommunen skulle önska en mer lättöverskådlig 
överblick, förslagsvis som en fiktiv tidslinje, som visar när olika beslut behöver tas och vilka åtgärder 
som kan vara aktuella. Vilka åtgärder vi som aktörer ska vidta samt vilken effekt vi vill uppnå hos 
allmänheten. Med fördel skulle en sådan överblick placeras i huvudplanen Program för 
räddningstjänst. 

2.1 Legala förutsättningar 
Kommunen önskar förtydliganden gällande LSO/FSO, tjänsteplikt och ingrepp i annans rätt behövs. 
Även förtydligande om vad som gäller vid statlig och icke statlig räddningstjänst och dess påverkan på 
kommunen med dess personal och material önskas. Där den här förklaringen nämns i de olika 
delplanerna behöver det vara formulerat på samma sätt (alternativt hänvisa i andra delplaner till 
förklaring i den här planen) för att inte skapa förvirring. 

3.1 Organisation vid en kärnteknisk olycka 
ISF – Vid en kärnteknisk olycka kommer kommunen med största sannolikhet gå upp i en extra ordinär 
händelse. Kommunen saknar beskrivning av den politiska kopplingen i ISF. Ska det vara 
kommundirektör eller kommunstyrelsens ordförande som ska ingå, då krisledningsnämnd i så fall har 
startats upp. 

4 Samband 
Kommunen saknar en tydlig plan A och plan B (störda kommunikationsförhållanden), där till exempel 
kommunikation över FTN behöver ses över. 

7.1.2 Kommuner 
Kommuner har ett mycket stort uppdrag och de kommuner som ingår i inre- respektive yttre 
beredskapszon kommer högst troligt vara hårt belastade vid en kärnteknisk olycka. Kommunen önskar 
konkretisering av de skyldigheter som nämns om att delta i räddningsarbetet, med en återkoppling till 
avsnitt 2.1 Legala förutsättningar.  

Kommunen anser att uppgiften om att bistå länsstyrelsen i arbetet med att upprätta och bemanna 
utrymnings- samt uppsamlingsplatser behöver förtydligas och saknar hänvisning till lagstöd i planen. 
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8.5 Personsanering 
Organiserad samt enskild personsanering står beskrivet (men saknar kriterier för när länsstyrelsen 
genomför organiserad personsanering). Andra benämningar används i Delplan Utrymning, till exempel 
i avsnitten 5.6 - enklare personsanering, 5.6.1 - lättare personsanering, 5.1.1 personsanering. 
Kommunen önskar att korrekta benämningar anges för att skapa en tydlighet i vad som menas. 

Delplan Larm 
Kommunen saknar syfte och mål med delplanen samt förtydligande när och hur larmningen sker i 
normala fall och vid eskalering (Specialfall). 

Larmning av regionala och lokala aktörer 
Då kommunen anser att information i ett tidigt skede är viktigt saknar kommunen förtydligande kring 
hur kommuner informeras om händelsen redan vid RIHAB-nivån. 

Kommunen saknar en tydlig plan A och plan B (störda kommunikationsförhållanden) för hur larmning 
ska gå till. 

Kommunen saknar även en beskrivning av hur den specifika kommunikationssamverkan fungerar (i 
praktiken). Kommunen anser att det kan beskrivas i Program för räddningstjänst, Organisation 
alternativt Delplan Kommunikation. 

Delplan Kommunikation 
Kommunikativa åtgärder beskrivs i flertalet delplaner, men finns inte sammansatt i delplanen för 
kommunikation. Kommunen föreslår att all information kring kommunikativa insatser läggs in i 
Delplan Kommunikation. 

Kommunen anser att det behövs kommunikationsmaterial i klartext, på lättläst svenska samt olika 
språk i förebyggande syfte.Vidare behövs en plan för hur länsstyrelsen kompletterar nödvändig 
information på andra språk under en akut händelse 

Kommunikation under svåra förhållanden 
Avsnittet behandlar olika typer av målgrupper. Kommunen anser att avsnittet bör innehålla hur 
aktörerna samverkar och kommunicerar just under svåra förhållanden, det vill säga där det finns 
störning på ordinarie kommunikationsvägar. 

Delplan Inrymning och jodtabletter  
Kommunen anser att den förtydligande sammanfattningen som finns gällande åtgärder inom 
beredskap- och planeringszon ger en bra överblick och konceptet kan med fördel användas för 
respektive delplans åtgärder. 

Eventuella konsekvenser vid skyddsåtgärd inomhusvistelse 
Kommunen anser att arbetsmiljökonsekvenser samt personalförsörjning till samhällsviktig verksamhet 
saknas och bör nämnas som stora konsekvenser. Cirka 85% av kommunens personal har 
arbetsuppgifter som inte kan genomföras på distans.  
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Komplettering av jodtabletter 
Kommunen vill ha ett förtydligande om hur distribution av jodtabletter (medicin) på utrymningsplats 
ska gå till, framför allt vem som ansvarar för vad. Kommunen anser att det bör beskrivas i Delplan 
Utrymning. 

Delplan Utrymning 
Kommunen anser att språket i delplanen behöver följa gängse nomenklatur, vilket innebär att de 
behöver vara enhetliga och stämma överens med de begrepp som är fastställda. 

Kommunen kan antas behöva upprätthålla vissa samhällsviktiga verksamheter inom yttre 
beredskapszonen som är nödvändiga för att upprätthålla verksamheter inom kommunens geografiska 
gränser, men utanför den yttre beredskapszonen. Vid beslut om utrymning behöver dessa verksamheter 
fortsätta att fungera. Som exempel kan nämnas att dricksvattenverk, avloppsrening och sophantering 
kan vara lokaliserade inom yttre beredskapszonen men behöver försörja/stödja boende och 
verksamheter inom kommunens geografiska gräns, men utanför den yttre beredskapszonen. 

2.2 Kommunerna 
Kommunen anser att det behövs konkreta förtydliganden och referens till lagtext alternativt 
överenskommelser i vad kommunens uppgifter faktiskt är, speciellt gällande att bistå länsstyrelsen 
med upprättande av utrymningsplatser samt att bland annat Kungsbacka kommuns särskilda uppdrag 
att per automatik upprätta utrymningsplats vid larmnivå förstärkt beredskap. 

I det här underlaget läggs mycket av planerings- och genomförandeansvaret på den kommunala nivån, 
speciellt i inre- samt yttre beredskapszon. Kommunen anser att det är önskvärt att den nya planeringen 
snarare minskar än ökar det kommunala ansvaret för genomförandet av statlig räddningstjänst vid 
kärnteknisk olycka. Med de utökade beredskapszonerna kommer belastningen ändå att öka för 
kommunen genom att upprätthålla/flytta samhällsviktig verksamhet. 

5 Utrymma  
För att kommunen ska få bra förutsättningar för att planera och genomföra uppgifterna med ett 
realistiskt antagande önskar kommunen ett förtydligande om vad som gäller för utrymmande från inre- 
samt yttre beredskapszon på dess respektive utrymningsplats samt hur utförande av dess 
uppsamlingsplatser ska se ut och vara placerade. 

Kommunen önskar att det tydliggörs i två avsnitt, en för Utrymning av inre beredskapszon och en 
för Utrymning av yttre beredskapszon. I respektive avsnitt beskrivs dess uppgifter på 
utrymningsplatsen, till exempel uppskattad förmåga och förutsättning, uppsamlingsplatser, 
kravspecifikation på utrymningsplatsen, personsanering, ordning och säkerhet samt registrering. 

5.2 Utrymmande 
Kommunen vill göra länsstyrelsen samt transportorganisationen uppmärksam på att det finns särskilt 
utsatta grupper, som kommunen bedriver verksamhet för, som kan ha fysiska och eller intellektuella 
funktionsnedsättningar som försvårar för dem att på egen hand sätta sig i säkerhet.  
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Fysiska funktionsnedsättningar kan exempelvis begränsa individers förmåga att förflytta sig, med eller 
utan stöd av personer eller hjälpmedel. Intellektuella funktionsnedsättningar kan innebära svårighet att 
förstå instruktioner, konsekvenser av sitt handlande eller möjlighet att kommunicera med sin 
omgivning. För att en evakuering av alla kommuninvånare ska vara möjlig behövs anpassningar av 
transporter så de är fysiskt tillgängliga för alla samt att det finns plats för bland annat rullstolar, 
personligt förskrivna hjälpmedel och medicintekniskutrustning som behöver följa med till 
mottagningsplatserna. Det finns även individer som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan åka 
tillsammans med andra i en stor buss. Vissa individer kan bli stressade av stora folksamlingar, nya 
situationer och oförutsägbarheten som en evakuering innebär vilket kan skapa ett utmanande beteende.  

I övrigt har kommunen flera kommuninvånare som är beviljade personlig assistans, antingen från 
kommunen (nämnden för Individ- och familjeomsorg) eller från Försäkringskassan. Individer med 
personlig assistans kan ha liknande hjälp- och stödbehov som de individer som beskrivits ovan. 
Insatsen personlig assistans bedrivs av såväl av kommunen som av privata utförare.  

Kommunen ser gärna att länsstyrelsen beskriver transporten för ovanstående målgrupper i delplanen. 

5.8.2 Hantering av trafikflöden 
Kommunen önskar ett förtydligande i planen om åtgärderna riktas till varje enskild väghållare eller om 
det är ett övergripande ansvar som länsstyrelsen har angående hantering av trafikflöden. Därav önskar 
kommunen även förtydligande gällande respektive väghållares ansvar i frågan. 

5.9 Ordning och säkerhet  
Texten är tagen ur MSB:s forskning/studie Handbok storskalig utrymning – del 1 grunder 
(arbetsmaterial), bland annat kapitel 6.12.3. Kapitlet nämner exempel på säkerhetsaspekter för polisen 
att beakta vid planeringsarbetet. Det beskrivs att polisen behöver samverka med olika aktörer för att 
utföra sitt ansvar att upprätthålla allmän ordning vid en utrymning. Så som texten är tagen ur sitt 
sammanhang och införd i den här delplanen anser kommunen att det blir otydligt vem sändare och 
mottagare av texten är och skapar då förvirring om vem som ansvarar för uppgifterna. 

Kommunen anser att om information tas från andra dokument ska det hänvisas till vart det står samt att 
ordinarie formulering används för att inte skapa en otydlighet och förvirring kring vilken aktör texten 
riktas mot och hur önskat syfte ska uppnås. 

5.11 Personsanering 
Enligt uppgift ska utrymning ske innan utsläpp vilket då inte ska medföra ett behov för personsanering. 
Därav anser kommunen att en konsekvensanalys behöver göras gällande behovet för om kommunen 
bör öppna upp för den möjligheten vid enskild personsanering eller ej, samt vad innebörden av att 
bistå vid ”personsanering” innebär. 

Kommunen önskar hänvisning till lagstöd gällande kommunens ansvar att förse invånare med 
handdukar, kläder, skor etcetera. Broschyren Vid larm från Ringhals kärnkraftverk – Det här behöver 
du veta, anger att ombyte medtages. 
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Delplan Sanering 
På grund av kommunens ordinarie uppdrag gällande miljöfrågor önskar kommunen en beskrivning 
kring hur LSO/FSO och kärnteknisk olycka förhåller sig till annan lagstiftning så som miljöbalken 
med flera. 

3 Målbild 
En mycket viktig aspekt gällande återflytt är att tydligt förstå vad innebörden av ”nytt normalläge”, 
samt vad det innebär för individ, mark och samhälle. Kommunen önskar att det förklaras tydligare, till 
exempel i ett avsnitt om återflytt. 

5 Genomförande av saneringsåtgärder 
En beskrivning/plan för hur saneringsåtgärder ska beslutas i dialog med kommuninvånare önskas, 
dock i Delplan Kommunikation. 

6.2 Prioritering av mark, vatten… 
Kommunen anser att det behöver förtydligas i Delplan Saneringsplan om kontrollmät- och 
saneringsstationer även kan behövas lokalt i de områden som saneras. I så fall anser kommunen att 
förtydligandet bland annat behöver innehålla vem som ansvarar för dessa och vad kommunens uppgift 
är. 

8 Saneringsmetoder 
När det gäller sanering och därtill eventuell avskalning av yttersta jordlagret vill kommunen 
understryka vikten av att ansvarig entreprenör skaffar sig kunskap om dessa massors 
föroreningsinnehåll innan användning. De kan ju dessutom vara påverkade av radioaktivitet. Det kan 
behöva göras en anmälan till det lokala Miljö- och hälsoskyddskontoret för användning av avfall för 
anläggningsändamål. 

11.1 och 11.2 Personella och materiella resurser 
Vid en kärnteknisk olycka förmodas kommuner i beredskapszoner ha ett ansträngt personellt och 
materiellt läge, speciellt avseende samhällsviktig verksamhet samt kommunens (enskildes) ansvar 
gällande sanering av egna fastigheter med mera. Kommunen anser att ett förtydligande om vad som 
kan komma att krävas från en sådan kommun bör exemplifieras ytterligare. 

Legala förutsättningar bör hänvisas till (ny) formulering i Program för räddningstjänst. 

12 Upphandling 
Kommunen tolkar avsnittet som så att länsstyrelsen inte kommer vidta några mer förberedande 
åtgärder utan avser genomföra upphandlingar med mera först i samband med ett verkligt utsläpp av 
radioaktiva ämnen. Kommunen skulle förorda att länsstyrelsen om möjligt hade tagit några fler 
proaktiva steg i syfte att minimera upphandlingstiden när väl olyckan är framme. Offentliga 
upphandlingar kan dra ut på tiden och vid en sanering av radioaktiva ämnen kan det vara mycket 
vunnet att en sådan sker skyndsamt för att inte ämnena ska hinna sprida sig i miljön och därmed kräva 
ännu mer omfattande (kostsamma) saneringsinsatser. 
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13 Avfall och deponier 
Då det kan antas att dessa platser behöver finnas i någon kommun förordar kommunen att 
länsstyrelsen även i detta agerar mer proaktivt och i förberedande syfte utreder lokaliseringen av några 
potentiella mellanlager och deponier för att spara in på denna tid om en olycka väl skulle äga rum.  

Delplan Strålningsmätning 
Kommunen anser att det är oklart om den här uppgiften även innefattar kommunal personal (utanför 
personal inom räddningstjänsten), liknande saneringsplanen, vilket i så fall behöver förtydligas. 

 

 
Kungsbacka kommun 
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Postadress:301 86 Halmstad Telefon: 010-224 30 00 E-post: halland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/halland

Enligt sändlista

Remiss av Program för räddningstjänst med 
tillhörande delplaner 

År 2017 redovisade Strålsäkerhetsmyndigheten rapporten 2017:27 
Översyn av beredskapszoner. I rapporten redovisas förslag till 
förändrade beredskaps- och planeringszoner kring bland annat de 
svenska kärnkraftverken (Forsmark, Oskarshamn och Ringhals). Till 
följd av rapporten 2017:27 har regeringen beslutat om en Förordning 
om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor där 
ändringar med utgångspunkt i rapporten 2017:27 tagits fram. 
Förordningen träder i kraft den 1 januari 2022 dock är det vissa 
tillkomna paragrafer som först börjar gälla 1 juli 2022.

Länsstyrelsen ska enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
(FSO), 4 kap, 21 § upprätta ett program för räddningstjänst i enlighet 
med länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 
kap 6§. 

För att implementera den nya förordningen och därmed de förändrade 
beredskapszonerna och tillkommande planeringszon kring svenska 
kärnkraftverk har Länsstyrelsen i Halland genomfört en revidering av 
befintliga planer och upprättat nya enligt följande: 

 Program för räddningstjänst (huvudplan)

o Delplan Utrymning

o Delplan Strålningsmätning

o Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter

o Delplan Kommunikation 

o Delplan Länsstyrelsens fältplats

o Delplan Sanering

o Delplan Larm

Missiv

Datum
2021-12-20

Ärendebeteckning 
452-9608-2021
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Nu skickas planerna på remiss för att inhämta synpunkter från berörda 
aktörer. Länsstyrelsen tar tacksamt emot synpunkter på dessa 
dokument så snart som möjligt, dock senast den 29 april 2022. 

Synpunkter och kommentarer lämnas med hjälp av bifogat 
Exceldokument ”Kommentarslogg”. Kommentarsloggen är framtagen 
för att ge en struktur på kommentarerna så att de i efterhand blir sök- 
och filtrerbara. En annan viktig aspekt är att det går att spåra hur och 
varför en kommentar bemöts på ett visst sätt. 

Det vi önskar särskild återkoppling på är innehållet i de utskickade 
planerna. Vad avser layout och språk så kommer detta att hanteras av 
länsstyrelsen. 

Vi önskar att länsstyrelserna sprider underlaget till berörda kommuner 
och regioner i planeringszonen. 

Svaren med återkoppling skickas till halland@lansstyrelsen.se senast 
den 29 april. Svarsunderlaget som skickas in ska markeras med 
diarienummer 452-9608-2021. 

Vid eventuella frågor, kontakta gärna halland@lansstyrelsen.se. 

mailto:halland@lansstyrelsen.se
mailto:halland@lansstyrelsen.se
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1. Inledning  
Denna plan utgör Länsstyrelsen i Hallands läns Program för räddningstjänst som ska 
upprättas enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO), 4 kap, 21 §. Program 
för räddningstjänst upprättas i enlighet med länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst vid 
utsläpp av radioaktiva ämnen Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 kap 6§.

Programmet utgör Länsstyrelsen i Hallands huvudplan för hantering av utsläpp av 
radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Programmet har ett genomgåengde 
fokus på hantering vid ett utsläpp av radioaktiva ämnen vid en kärnkraftsolycka med 
anledning av att Ringhals kärnkraftverk är lokaliserad i länet. Programmet ska även kunna 
användas vid annan olycka vid kärnteknisk anläggning i länet, andra delar av Sverige eller 
utomlands.

Länsstyrelsen har i uppgift att vidta de åtgärder som krävs för att skydda människor i det 
egna länet från skadlig inverkan av joniserande strålning vid en kärnteknisk olycka, eller 
vid en överhängande risk för ett utsläpp på en kärnteknisk anläggning. Detta oberoende om 
olyckan skett i länet, på annan plats i Sverige eller utomlands. Länsstyrelsen i Hallands län 
ansvarar därför för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och för sanering efter 
sådana utsläpp enligt 4 kap 15§, FSO. 

Statlig räddningstjänst råder om det är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt 
ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i 
övrigt, Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 1 kap 2§. Länsstyrelsen är vidare 
ansvarig för saneringen i den utsträckning detta är motiverat med hänsyn till följderna av 
utsläppet, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i 
övrigt, LSO 4 kap 8§.

Inom området vid den kärntekniska anläggningen är det innehavarens skyldighet att ha en 
beredskapsplanering och vidta åtgärder, Länsstyrelsens ansvar börjar först utanför 
verksamheten. Inom området vid den kärntekniska anläggningen är det innehavarens 
skyldighet att vidta åtgärder.1

Program för räddningstjänst utgör en regional plan. På nationell nivå finns en Nationell 
beredskapsplan för hantering av en kärnteknisk olycka2 som Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för. 

1 Miljö- och energidepartementet. SFS 1984:3. Lag om kärnteknisk verksamhet. Stockholm. 10§
2 Länsstyrelsen ser behov av att den nationella beredskapsplanen för hantering av en kärnteknisk 
olycka är uppdaterad i samband med att förändrade beredskapszoner börjar gälla den 1 juli 2022.
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1.1 Planens struktur
Planens struktur utgår i stora drag från den lista på innehåll som redovisas i FSO 21§;

1. organisation och ledning,

2. samband,

3. strålningsmätning,

4. information och varning till allmänheten,

5. personella och materiella resurser i länet,

6. skyddsåtgärder,

7. saneringsmetoder, och

8. andra frågor av betydelse för beredskapen.

Denna plan ska utgå från en analys av riskerna vid en olyckshändelse med hänsyn till de 
lokala förutsättningarna, enligt FSO 21§. Länsstyrelsen i Halland omhändertar denna 
skrivelse genom att ta hänsyn till den kunskap som finns inom området, exempelvis genom 
framtagna rapporter och i dialog med andra myndigheter. 

1.2 Syfte, målgrupp och användningsområde 
Syfte

Syftet med Program för räddningstjänst och tillhörande delplaner (se dokumentstruktur i 
avsnitt 1.4) är att beskriva den beredskapsplanering som finns för en eventuell kärnteknisk 
olycka och utsläpp av radioaktiva ämnen från Ringhals kärnkraftverk, men också vid annan 
kärnteknisk anläggning i Sverige eller utomlands. 

Syftet är vidare att programmet ska ligga till grund för att länsstyrelsen ska kunna leda och 
hantera en eventuell kärnteknisk olycka med efterföljande utsläpp av radioaktiva ämnen 
utifrån rådande förutsättningar i länet. Det innebär bland annat att länsstyrelsen ska vidta 
skyddsåtgärder för att undvika deterministiska effekter och minska sannolikheten för 
stokastiska effekter3  så långt det möjligt och rimligt.

Målgrupp

Programmet riktar sig till Länsstyrelsen och berörda aktörer som berörs av 
kärnenergiberedskapen i Hallands län. Det kan exempelvis vara angränsande länsstyrelser, 

3 Se beskrivning av begreppen deterministiska effekter samt stokastiska effekter i kapitlet 
Begreppslista.
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kommuner och centrala myndigheter. 

Berörda organisationer uppmanas att ha planen tillgänglig på krisledningsplatser och 
motsvarande. Dokumentet är även utformat för att kunna användas som en 
informationskälla och på ett enklare sätt förstå den övergripande strukturen för att kunna 
bedriva utbildning och övning i egen berörd organisation.

Länsstyrelsen informerar allmänheten som bor inom en beredskapszon om beredskapen, 
enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 4 kap 21 d§.

Användningsområde

Programmet är utformad för att kunna användas vid olika tillfällen. Både vid ett 
planeringsskede (utbildning och övning) men även vid utsläpp av radioaktiva ämnen från 
en kärnteknisk anläggning. Planen omfattas därför båda av beskrivningar av 
beredskapsplaneringen men det finns också avsnitt som är av mer operativ karaktär. För att 
planen ska bli mer användbar vid en eventuell olycka finns hänvisningar till olika delplaner 
som finns framtagna för hanteringen av en olycka. 

1.3 Revidering av plan 
Vartannat år sker en översyn av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner. 
Däremellan revideras planen löpande, särskilt då Länsstyrelsen i Hallands län 
uppmärksammar eller blir uppmärksammade på att något behöver förändras. I samband 
med revidering av planen, genomförs även en granskning av tillhörande delplaner. Se vilka 
andra planer som finns i dokumentstrukturen i avsnitt 1.4.

1.4 Dokumentstruktur för planer rörande kärnteknisk olycka 
Länsstyrelsen i Halland har ett flertal olika planer som rör hantering av en kärnteknisk 
olycka. I Tabell 1 nedan visas en övergripande bild av vilka beredskapsplaner som finns 
framtagna. Error! Reference source not found. 
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 Tabell 1 Dokumentstruktur – beredskapsplaner vid utsläpp av radioaktiva ämnen

Beredskapsplan Beskrivning

Program för 
räddningstjänst 

Huvudplan för kärnteknisk olycka

Beskriver övergripande den planering som finns 
för hantering av en kärnteknisk olycka.

Utrymning Delplan

Beskriver vilken planering som finns för 
skyddsåtgärden utrymning.

Strålningsmätning Delplan

Beskriver den planering som finns rörande 
strålningsmätningar.

Inomhusvistelse och 
jodtabletter

Delplan

I delplanen beskrivs skyddsåtgärderna 
inomhusvistelse och jodtabletter samt innehåller 
åtgärder för berörda aktörer som ska vidtas vid ett 
utsläpp av radioaktiva ämnen från en 
kärnkraftsolycka.  

Larm  Delplan

Beskriver larmrutiner på länsstyrelsen.

Länsstyrelsens fältplats Delplan

Beskriver vilken planering som finns på 
länsstyrelsens fältplats (tidigare kallat främre 
ledning)

Kommunikation Delplan

Beskriver vilken planering som finns för 
information och kommunikation med allmänheten 
samt hur allmänheten varnas vid en eventuell 
olycka.

Sanering Delplan

Beskriver vilken planering som finns för arbetet 
med sanering efter ett nedfall av radioaktiva 
ämnen. 
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2. Grundläggande förhållanden 
2.1 Legala förutsättningar 
I detta avsnitt uppmärksammas relevanta bestämmelser i  Lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) och Förordning (2003:779) om skydd mot olyckor (FSO). Annan relevant 
lagstiftning återfinns i löpande i dokumentet och i tillhörande delplaner till detta program.

Länsstyrelsen ansvarar enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 kap 6§ och 
vidare 4 kap 15 § i Förordning (2003:779) om skydd mot olyckor (FSO), för 
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning som sker 
i sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten, eller då 
överhängande fara för sådant utsläpp föreligger. Länsstyrelsen har utpekade presumtiva 
räddningsledare, som ska kunna verka som räddningsledare med det operativa ansvaret vid 
utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning inom länsstyrelsens 
geografiska område. Räddningsledaren fattar beslut om skyddsåtgärder, se kapitel 0.

Länsstyrelsen är enligt LSO 4 kap 8§ och vidare 4 kap 15§ FSO också ansvarig för 
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Att sanera 
efter nedfall av radioaktiva ämnen innebär åtgärder för att möjliggöra att man åter kan 
använda mark, vatten, anläggningar och annan egendom som förorenats. Vid sanering kan 
regeringen föreskriva eller i vissa fall besluta om att en länsstyrelse ska  ta över ansvaret 
inom ett eller flera län, enligt LSO 4 kap 10§. 

Utifrån det ansvar länsstyrelsen har för räddningstjänst och sanering efter en kärnteknisk 
olycka har länsstyrelsen enligt Förordning (2003:779) om skydd mot olyckor också till 
uppgift att ha planering och förberedelser för olika delar inför en eventuell kärnteknisk 
olycka. Länsstyrelsen ska

- säkerställa att den befolkningen vilka sannolikt kommer att beröras av en 
radiologisk nödsituation ges information om de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas 
och de regler som gäller i en sådan situation. Länsstyrelsen ansvarar också för att 
den befolkning som faktiskt berörs i händelse av en radiologisk nödsituation 
omedelbart underrättas om fakta om olyckan, de regler som gäller för befolkningen 
och de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas (4 kap 18§) Detta innebär att 
länsstyrelsen har ett informationsansvar både innan och under en olycka. 

- fastställa beredskapszoner och planeringszoner, enligt 4 kap 21c§.

- vidta förberedelser så att befolkningen inom beredskapszonerna kan varnas 
skyndsamt vid utsläpp av radioaktiva ämnen från den kärntekniska anläggningen 
eller vid överhängande fara för ett sådant utsläpp. (4 kap 24§)

- förbereda för olika skyddsåtgärder i beredskapszonerna och planeringszonerna – 
inomhusvistelse, utrymning, strålningsmätningar, utdelning av jodtabletter (4 kap 
25-27§§).

- bistå andra länsstyrelser i fråga om räddningstjänst och att personalberedskapen ska 
organiseras utifrån ett sådant bistånd (4 kap 29§)
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Länsstyrelsen kan också enligt Förordning (2003:779) om skydd mot olyckor erhålla 
bistånd från andra aktörer. Exempelvis ska kommuner inom en beredskapszon bistå 
länsstyrelsen i arbetet med beredskapsplanering och vidare ska kommuner inom 
planeringszonerna bistå i arbetet med strålningsmätning och rapportering av mätresultat 
genom att ställa personal och nödvändig egendom till förfogande (4 kap 28§). 
Strålsäkerhetsmyndigheten ska bland annat ge råd om strålningsmätningar samt samordna 
och bistå med strålskyddsbedömningar vid räddningstjänst (4 kap 30§).

Då räddningstjänst råder, gäller även bestämmelserna om tjänsteplikt enligt LSO 6 kap 1§. 
Vidare kan räddningsledaren fatta beslut om att göra ingrepp i annans rätt enligt LSO 6 kap 
2§, Genomförandet av saneringsåtgärder som inte genomförs under räddningstjänst 
omfattas intea v bestämmelserna om tjänsteplikt, däremot kan länsstyrelsen (genom utsedd 
saneringsledare) enligt LSO 6 kap 2§ också göra ingrepp i annans rätt, enligt samma 
bestämmelser som råder för räddningsledaren. 

2.2 Utsläppsintervall kärnkraftsolycka 
Konsekvenserna av en kärnkraftsolycka beror på

 Utsläppets storlek och förlopp

 Det väder som råder när utsläppet sker

FILTRA är ett utsläpp som motsvarar regeringens krav från 1986 på maximalt utsläpp via 
haverifiltret för en antagen olycka med härdsmälta och tankgenomsmältning. FILTRAx100 
utgör ett antaget största möjligt utsläpp från en enskild reaktor för en olycka med 
härdsmälta och tankgenomsmältning. 

Beredskapsplaneringen för en eventuell kärnkraftsolycka i länet utgår från tre olika 
scenarier för utsläpp (utsläppsintervall) av radioaktiva ämnen där olika omfattande 
skyddsåtgärder skulle behöva vidtas. 

 Upp till FILTRA

 Mellan FILTRA och 10xFILTRA

 Större än 10xFILTRA

Se tabell nedan för vilka skyddsåtgärder som kan komma att behöva vidtas på olika 
avstånd beroende på utsläppsintervall. Läs mer om olika skyddsåtgärder i kapitel 6.
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Tabell 2 Tabellen redovisar skyddsåtgärderna samt det aktuella området där skyddsåtgärder skulle behöva 
vidtas vid ett visst utsläppsintervall. 

Skyddsåtgärd Upp till FILTRA Mellan FILTRA 
och 10xFILTRA

Större än 
10xFILTRA

Utrymning 5 km 15 km 25 (15) km (1)

Inomhusvistelse 15 (25) km (2) 25 (50) km (3,4) 100 km (4)

Jodtabletter 15 (25) km (2) 25 (50) km (3,4) 100 km (4)

Siffrorna nedan representeras av siffrorna i parentes i Tabell 2.

1. Inomhusvistelse istället för utrymning mellan 15 och 25 km är ett alternativ om 
intag av jodtabletter kan tillgodoräknas.

2. För barn och gravida kan intag av förhandsutdelade jodtabletter vara motiverat ut 
till 25 km. Om intag av förhandsutdelade jodtabletter rekommenderas följer att 
barn och gravida även går inomhus, eftersom intag av jodtabletter inte 
rekommenderas som enskild åtgärd.

3. För barn och gravida kan extrautdelning av jodtabletter vara motiverat ut till 50 
km. Om intag av extrautdelade jodtabletter rekommenderas följer att barn och 
gravida även går inomhus, eftersom intag av jodtabletter inte rekommenderas som 
enskild åtgärd. Om extrautdelning inte hinns med, så utgör endast inomhusvistelse 
ett acceptabelt alternativ.

4. Kräver extrautdelning av jodtabletter.

2.3 Geografiskt områdesansvar och samhällsviktig verksamhet

Geografiskt områdesansvar

Enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters 
åtgärder vid höjd beredskap ska Länsstyrelsen inom sitt geografiska område vara en 
sammanhållande funktion mellan lokala aktörer, som exempelvis kommuner, landsting och 
näringsliv, och den nationella nivån vid en samhällsstörning, (i detta fall vid ett utsläpp av 
radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning). Länsstyrelserna ska vidare verka för 
att samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter och samordna 
informationen till allmänheten och företrädare för massmedia. Länsstyrelsen ska också 
hålla regeringen informerad om händelseutvecklingen, tillståndet, den förväntade 
utvecklingen och tillgängliga resurser.

Kommuner är ansvariga för det geografiska området på lokal nivå (Lagen om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
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2 kap 7§) och regeringen på nationell nivå.4 

Samhällsviktig verksamhet

Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som 
upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets 
grundläggande behov, värden eller säkerhet.

Samhällsviktig verksamhet identifieras av olika aktörer och på olika nivåer.Vid en 
kärnteknisk olycka och vidare utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk 
anläggning är det viktigt att samhällsviktig verksamhet är identifierad för att kunna hantera 
händelsen på bästa möjliga sätt. Kommunen identifierar samhällsviktig verksamhet i 
kommunens geografiska område. Regionen identifierar samhällsviktig verksamhet i 
regionen och länsstyrelserna genomför identifieringen i länet. Vidare har 
bevakningsansvariga myndigheter en uppgift att identifiera samhällsviktig verksamhet 
inom eget ansvarsområde.

Dessa ovanstående aktörer har i uppgift att identlifera samhällsviktig verksamhet i egen 
organisation. Privata aktörer kan identifiera samhällsviktig verksamhet i egen organisation.

Kommuner, regioner och myndigheter (inklusive länsstyrelsen) ska redovisa 
samhällsviktig verksamhet i sina respektive risk- och sårbarhetsanalyser5.

2.4 Beredskapszoner och planeringszoner 

Enligt FSO 4 kap 21a-b §§ ska det för de svenska kärnkraftverken finnas två 
beredskapszoner och en planeringszon. Inom beredskapszonerna och planeringszonen ska 
det finnas förberedelser för att kunna hantera en kärnkraftsolycka. 

De två beredskapszonerna ska ha en ungefärlig utsträckning på 

 0-5 kilometer

 5-25 kilometer. 

Planeringszonen ska ha en ungefärlig utsträckning på 

 25-100 kilometer

Nedan visas utformningen på beredskapszonerna och planeringszonen runt Ringhals 
kärnkraftverk samt vilka förberedelser som ska planeras i respektive zon. 

Utformningen av zonerna har tagit utgångspunkt i  planeringsunderlaget ”Införande av 

4 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, MSB, 2018
5 MSBFS 2015:5, MSBFS 2015:4, MSBFS 2016:7
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förändrade beredskapszoner – Planeringsunderlag för vidare arbetet med 
beredskapsplanering” som i sin tur bygger på det som finns skrivet i 
Strålsäkerhetsmyndighetens rapport Översyn av beredskapszoner 2017:27. 

Länsstyrelsen i Halland ska enligt FSO 4 kap 21c§ fastställa beredskapszonerna och 
planeringszonens exakta utformning. Detta efter att synpunkter inhämtats från berörda 
länsstyrelser, Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. I den här rapporten redovisas de beredskapszoner och den planeringszon som 
fastställts 2022-XX-XX. 
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2.4.1 Inre beredskapszon, 0-5 km 
Gränsen för den inre beredskapszonen följer i huvudsak Västkustbanan förbi Ringhals, 
vilket innebär att hela Väröhalvön omfattas. Järnvägen utgör en naturlig avgränsning som 
är lätt att både identifiera och kontrollera. Öarna utanför kustlinjen som definieras av den 
inre beredskapszonen på fastlandet ingår också i zonen, exempelvis Vendelsö, norr om 
Väröhalvön.6

6 Översyn av beredskapszoner 2017:27, SSM

Vendelsö
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Inom den inre beredskapszonen ska följande förberedas:

- Skyndsam varning till allmänheten vid utsläpp av radioaktiva ämnen eller vid 
överhängande fara för utsläpp av radioaktiva ämnen

- Förberedelser för inomhusvistelse för allmänheten

- Planering för utrymning, inre beredskapszonen ska prioriteras framför utrymning 
av den yttre.

- Utdelning av jodtabletter i förhand samt förberedelser för att kompletteringsutdela 
jodtabletter till allmänheten

- Information till allmänheten om innehåll i program för räddningstjänst samt 
information om hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas och regler som gäller i en 
sådan radiologisk nödsituation. 
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2.4.2 Yttre beredskapszon, 5- 25 km
Gränsen för den yttre beredskapszonen följer vägar. Utgångspunkten är att samhällen som 
ligger utmed vägarna ingår i zonen oavsett vilken sida om vägarna som samhällena är 
belägna. Öarna som ligger utanför kustlinjen som definieras av den yttre beredskapszonen 
på fastlandet ingår också i zonen.7 

7 Översyn av beredskapszoner 2017:27, SSM
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Inom den yttre beredskapszonen ska samma förberedelser finnas som för den inre 
beredskapszonen:

- Skyndsam varning till allmänheten vid utsläpp av radioaktiva ämnen eller vid 
överhängande fara för utsläpp av radioaktiva ämnen

- Förberedelser för inomhusvistelse för allmänheten

- Planering för utrymning, inre beredskapszonen ska prioriteras framför utrymning 
av den yttre.

- Utdelning av jodtabletter i förhand samt förberedelser för att kompletteringsutdela 
jodtabletter till allmänheten

- Information till allmänheten om innehåll i program för räddningstjänst samt 
information om hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas och regler som gäller i en 
sådan radiologisk nödsituation. 
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2.4.3 Planeringszon, 25-100 km
Länsstyrelsen har valt att i första hand försöka dra planeringszonen längs med 
kommungränser. I vissa fall är det svårt att ta fram planeringszonen genom att enbart följa 
kommungränser, då avstånden kan bli oskäligt långa eller korta. Då har istället hänsyn 
tagits till principer och riktlinjer som finns i ”Införande av förändrade beredskapszoner – 
Planeringsunderlag för vidare arbetet med beredskapsplanering”.
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Inom planeringszonen ska det finnas förberedelser för

- Strålningsmätningar

- Utrymning av allmänheten baserad på strålningsmätningar

- Förberedelser för inomhusvistelse för allmänheten

- Förberedelser för en begränsad extrautdelning av jodtabletter till allmänheten

2.5 Larmnivåer 
Det finns två nivåer för larm vid händelser på svenska kärnkraftverk. Utöver de två 
larmnivåerna finns också en informationsnivå. För Ringhals kärnkraftverk utgör RIHAB 
upplysningsnivån.

 Informationsnivån – anläggningsberedskap

För Ringhals kärnkraftverk kallas informationsnivån RIHAB. Informationsnivån innebär 
att händelser och förhållanden har inträffat som ställer krav på särskilt stöd till den 
ordinarie linjeorganisationen8. RIHAB står för Ringhals Haveriberedskapsorganisation och 
är både en organisation och en åtgärdsnivå vid en händelse. RIHAB aktiveras om hot mot 
något av säkerhetssystemen på Ringhals uppstår (exkluderat fysiska barriärer runt 
anläggningen).

 Förstärkt beredskap 

Förstärkt beredskap innebär att händelser och förhållanden som har betydelse för 
strålsäkerheten har inträffat som motiverar att förebyggande åtgärder för allmänheten 
vidtas och att beredskapen för att kunna vidta brådskande skyddsåtgärder för allmänheten 
förstärks.9

 Haverilarm

Larmnivån haverilarm innebär att händelser och förhållanden som har betydelse för 
strålsäkerheten har inträffat som motiverar att brådskande skyddsåtgärder för allmänheten 
vidtas.10 

I tabellen nedan redovisas hur larmnivåerna förhåller sig till tre olika faser som kan uppstå 
vid en kärnkraftsolycka. Faserna som presenteras i tabellen är före/innan, under/vid och 
efter ett utsläpp. Det är viktigt att beakta att det finns många möjliga utfall av en händelse 
på ett kärnkraftverk vilket betyder att det inte säkert kommer ske ett utsläpp av radioaktiva 
ämnen. Det beror helt på olyckan. 

8 Strålsäkerhetsmyndigheten
9 Strålsäkerhetsmyndigheten
10 Strålsäkerhetsmyndigheten
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Fas Larmnivå Kommentar

Före ett eventuellt 
utsläpp

RIHAB Denna informationsnivå aktiveras om 
hot mot något av säkerhetssystemen på 
Ringhals uppstår (exkluderat fysiska 
barriärer runt anläggningen).

Händelsen bedöms inte påverka 
anläggningens säkerhet

Förstärkt beredskap Motiverar att förebyggande åtgärder 
för allmänheten vidtas och att 
beredskapen för att kunna vidta 
brådskande skyddsåtgärder för 
allmänheten förstärks

Kriterierna för räddningstjänst är 
uppfyllda

Haverilarm Motiverar att brådskande 
skyddsåtgärder för allmänheten vidtas.

Kriterierna för räddningstjänst är 
uppfyllda

Under pågående 
utsläpp

Haverilarm Utsläpp pågår

Kriterierna för räddningstjänst är 
uppfyllda

Efter utsläpp Haverilarm Utsläpp som kräver brådskande 
skyddsåtgärder under utsläppsfasen har 
upphört

Kriterierna för räddningstjänst är 
uppfyllda

Förstärkt beredskap  
Haverilarm upphör

Avslut av räddningstjänst och 
övergång till eventuell sanering

Kriterierna för räddningstjänst är ej 
uppfyllda
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3. Organisation och ledning 
Länsstyrelsen i Halland organiserar sig utifrån en förbestämd struktur, en så kallad 
krisledningsorganisation, vid samhällsstörningar likt en kärnteknisk olycka. I 
Länsstyrelsens Stabsinstruktion tydliggörs hur myndigheten organiserar sin 
krisledningsorganisation internt. För samverkan med andra aktörer i länet finns en 
Regional samverkansstrategi som tillsammans med larmplanen förklarar hur den 
Länsstyrelsens krisledningsorganisation samverkar med andra aktörer.

Organisationen vid en kärnteknisk olycka skiljer sig något från andra typer av 
samhällsstörningar. Bland annat vad gäller de olika funktioner som kommer finnas i 
krisledningsorganisationen. Exempelvis tillkommer ledningsfunktionerna räddningsledare, 
saneringsledare. 

Figur 1 Organisationsschemat visar hur krisledningsorganisationen vid en kärnteknisk olycka ser ut.
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3.1 Organisation vid en kärnteknisk olycka 
Nedanstående punkter förklarar funktionen/rollen i respektive ruta i ovanstående 
organisationsschema. 

 Länsledning (landshövding och länsråd)

Landshövdingen är ytterst ansvarig för myndighetsutövning och är länsstyrelsens 
myndighetschef. Vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning 
(kärnteknisk olycka) är det landshövdingen eller dennes ställföreträdande som utser 
räddningsledare, saneringsledare och ansvarig för geografiskt områdesansvar.  
Landshövdingen ansvarar för att ge intern inriktning för Länsstyrelsen i Halland, dels vad 
gäller prioriteringar i linjeverksamhet men också för arbetet med det geografiska 
områdesansvaret. 

Länsrådet är landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.

Under en kärnteknisk olycka kommer det upprättas en (regional) inriktnings- och 
samordningsfunktion (ISF) där överenskommelser om inriktning och samordning kan 
fattas mellan aktörer i länet, myndigheter och angränsande län. Länsrådet i Halland bör 
ansvara för denna ISF efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning i 
Halland. Landshövdingen eller länsrådet bör också delta i en nationell ISF om en sådan 
upprättas i samband med olyckan. Läs mer om ISF under punkten ”inriktnings- och 
samordningsfunktion” här nedan. 

 Ledningsgrupp

Ledningsgruppen är en befintlig grupp på länsstyrelsen som utgörs av länsledning, 
enhetschefer, chefsjurist, beredskapsdirektör, ekonomichef, verksamhetsutvecklare, 
kommunikationschef och HR-chef. 

 Ansvarig Geografiskt områdesansvar 

Det geografiska områdesansvaret är lika viktig oavsett samhällsstörning. Läs om 
geografiskt områdesansvar i avsnitt 2.3.Vid en kärnteknisk olycka kommer 
räddningsledarens uppgift vara att fatta beslut om frågor som rör den statliga 
räddningstjänsten. En kärnteknisk olycka kommer däremot innebära påverkan på samhället 
i stor utsträckning och det geografiska områdesansvaret är då lika viktigt som den statliga 
räddningstjänsten. Länsstyrelsen kommer därför ha en ledningsfunktion med ansvar för att 
det geografiska områdesansvaret omhändertas och hanteras i staben.

Den geografiskt områdesansvariga (GOA) bemannas från ledningsgruppen. GOA tar i sitt 
arbete utgångspunkt i den regionala samverkansstrategin. 
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 Räddningsledare

Den statliga räddningstjänsten ska ledas av en räddningsledare, enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor. Länsstyrelsen i Hallands län har sex presumtiva räddningsledare 
(PRL). 

Räddningsledarna är på förhand utsedda att leda den statliga räddningstjänsten vid utsläpp 
av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning om kriterierna för räddningstjänst11 
enligt LSO är uppfyllda. Landshövdingen eller dennes ställföreträdande utser därefter 
skriftligen räddningsledare.

Räddningsledaren kan enligt LSO och FSO göra ingrepp i annans rätt och besluta om 
skyddsåtgärder. Räddningsledarna arbetar utifrån Strålsäkerhetsmyndighetens beslutstöd 
vid olycka i ett svenskt kärnkraftverk samt Länsstyrelsens eget framtagna beslutsstöd.

 Saneringsledare

I förordning (2003:779) om skydd mot olyckor är länsstyrelsen utpekad som ansvarig för 
sanering vid ett utsläpp av radioaktiva ämnen i länet. I MSBs allmänna råd SRVFS 2007:4 
tydliggörs det att det ska finnas saneringsledare utpekade, Länsstyrelsen i Halland har en 
inriktning att tre saneringsledare ska vara utsedda. Saneringsledarnas uppgift kommer vara 
att leda saneringsarbetet efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen om kriterierna för 
räddningstjänst enligt LSO är uppfyllda. Saneringsledarna kallas in och startar upp arbetet 
med sanering direkt vid larm om förstärkt beredskap eller haverilarm.

Saneringsledaren kan enligt LSO och FSO göra ingrepp i annans rätt och besluta om 
genomförande av saneringsåtgärder om kriterierna för länsstyrelsens ansvar är uppfyllda. 
Saneringsledaren arbetar utifrån länsstyrelsens saneringsplan.

 Stabschef

Stabschefen har i uppgift att leda länsstyrelsens stab. Stabschefen fördelar arbetet i staben 
utifrån behovet som ledningsfunktionerna anger. Till stabschefen kan kopplas ett eller flera 
biträden till att leda staben i denne ställe.

Alla tre ledningsfunktioner (geografiskt områdesansvar, räddningsledare och 
saneringsledare) ger tillsammans en inriktning för stabens arbete vid en kärnteknisk olycka 
som stabschefen omsätter till ett beslut i stort. 

11 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 1 kap 2§
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 Stab

Länsstyrelsens stab stödjer ledningsfunktionerna och har i uppgift att ta fram underlag till 
beslut. Staben består av ett flertal olika funktioner, vilka redovisas i gällande 
stabsinstruktion. 

Vid en kärnkraftsolycka finns en särskild funktion som arbetar med strålningsmätning, 
denna funktion leds av en mätledare. Länsstyrelsen har en inriktning att tre mätledare ska 
vara utsedda. Mätledaren leder vilket arbete som mätsamordnarna och mätpatrullerna ska 
göra ute i fält (med utgångspunkt från Länsstyrelsens fältplats). Se vidare beskrivning om 
organisation för strålningsmätning i Delplan Strålningsmätning.

Vid upprättande av en eller flera ISF (se förklaring i punkten nedan) kommer delar av 
länsstyrelsens stab att fungera som ett ISF stöd. Ett ISF- stöd är en stab med uppgift att ta 
fram underlag för beredning i en ISF. ISF-stödet kan vidare bestå av deltagare från olika 
aktörer.

 Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)

En ISF är en grupp representanter för flera aktörer som har till uppgift att träffa 
överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning av åtgärder. I en ISF 
fattas överenskommelser om inriktning och samordning som berör olyckan, det kan röra 
frågor som exempelvis geografiskt områdesansvar, skyddsåtgärder, sanering och 
strålningsmätning. En ISF får underlag från ett ISF-stöd12, läs mer om detta under rubriken 
”Stab”.

Vid en kärnteknisk olycka bör en ISF med aktörer som tar fram en gemensam inriktning 
och samordning för Halland (regionalt) upprättas. I enlighet med Gemensamma grunder 
för samverkan och ledning vid samhällsstörningar bör deltagarnas mandat vara klarlagt när 
överenskommelser sluts i ISF13.  

Om en nationell ISF upprättas kommer Länsstyrelsen i Halland delta i denna. 

Nedan redovisas ett exempel på vilka aktörer som i ett inledande skede behöver delta i den 
regionala ISF. Vilka aktörer som deltar kommer förändras med tiden. Vid en kärnteknisk 
olycka finns det ett flertal olika aktörer som kommer vara viktiga för den regionala ISF.

12 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, MSB, 2018
13 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, MSB, 2018, s. 80
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Figur 2 Exempel på aktörer som kan ingå i en ISF (Halland)

3.2 Vid larm 
Vid en kärnkraftsolycka på Ringhals finns flera olika larmnivåer (se beskrivning om 
larmnivåer i avsnitt 2.5). Länsstyrelsen agerar på alla larmnivåer, RIHAB, förstärkt 
beredskap samt haverilarm. Nedan finns en inriktning om vad som sker på länsstyrelsen 
vid de olika larmnivåerna.

 Ringhals haveriberedskapsorganisation (RIHAB)

Vid RIHAB aktiveras inte någon larmkedja i likhet med den som aktiveras vid förstärkt 
beredskap eller haverilarm. Vid RIHAB inkommer larmet från Ringhals till Länsstyrelsens 
Tjänsteperson i beredskap (TiB)14. Beredskapsdirektören meddelas inledningsvis som gör 
en bedömning av hur många i personalen som ska kallas in (exempelvis funktionschefer 
och räddningsledare). Därefter meddelas landshövding och länsråd. 

Länsstyrelsen startar upp krisledningsorganisationen och stabsarbetet i enlighet med 
stabsinstruktionen.

14 Länsstyrelsen har dygnet runt, året runt en Tjänsteperson i beredskap (TiB). TiB är därmed alltid 
tillgänglig och nås vid ett eventuellt larm om kärnteknisk olycka. 

Inriktnings- och samordningsfunktion 
(Halland)

 Regionala rådet styrgrupp
o Länsstyrelsen Halland (länsråd 

ordf.)
o Kommuner i Halland 

(kommundir.)
o Region Halland (region.dir)
o Polismyndigheten (PO Halland)
o Försvarsmakten (Västra 

militärregionen chef)
 Länsstyrelsen Västra Götaland
 Länsstyrelsen Jönköping
 Länsstyrelsen Kronoberg
 Länsstyrelsen Skåne
 Trafikverket
 Kustbevakningen
 Strålsäkerhetsmyndigheten
 Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap
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 Förstärkt beredskap/ Haverilarm

Vid förstärkt beredskap eller haverilarm på Ringhals kärnkraftverk rapporteras detta 
omgående till SOS Alarm som larmar alla aktörer enligt Delplan Larm.

TiB får larm av SOS Alarm och kvitterar detta. TiB tar sedan kontakt med utvalda personer 
på länsstyrelsen som länsledning och beredskapsdirektör för att informera om händelsen. 
Ledningsfunktionen räddningsledare tar kontakt med TiB för att meddela att de har 
möjlighet att agera räddningsledare för händelsen. Det är av särskild vikt att en kontakt 
etableras för att säkerställa att en av de 6 presumtiva räddningsledarna blir utvald för att 
påbörja ledningen av den statliga räddningsinsatsen. 

Inkallning av personal görs genom SOS Alarm. 

Riktlinjer utifrån den nationella beredskapsplanen är att TiB har trepartssamtal med SSM 
och MSB inom 30 minuter från att larmet inkommit. Utifrån detta och sedan fortlöpande 
rapportering, skapar sedan MSB den nationella lägesbilden.

TiB inställer sig på länsstyrelsens ledningsplats och påbörjar därefter arbetet i 
krisledningsorganisationen och förbereder den första regionala samverkanskonferensen, 
som sker ca 2½ timma efter larm. TiB tar emot och informerar personal som kallats till 
ledningsplatsen. Mer beskrivning av det initiala arbetet för TiB finns i dokumentet 
”Checklista och instruktion för TiB vid larm på Ringhals kärnkraftverk”.

En samverkansperson (vakthavande ingenjör) från Ringhals kommer finnas på plats i 
länsstyrelsens krisledningsorganisation vid händelse av en olycka på Ringhals 
kärnkraftverk. Syftet är att samverkanspersonen ska kunna förklara komplicerade tekniska 
händelser på kärnkraftverket för staben och vara en länk mellan Ringhals och 
Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen startar upp krisledningsorganisationen och stabsarbetet i enlighet med 
stabsinstruktionen.

3.3 Avslut av räddningstjänst 
Statlig räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning 
ska avslutas när ett eller flera av rekvisiten/kriterierna i LSO 1 kap 2§ inte längre är 
uppfyllda ”…Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta 
är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, 
kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt.”

Enligt LSO 4 kap 7§ är det räddningledaren som har mandat att fatta beslut om att avsluta 
räddningsinsatsen. Beslutet om att avsluta räddningsinsatsen ska göras skriftligen. 

”…När en räddningsinsats är avslutad skall räddningsledaren, om det är möjligt, underrätta 
ägaren eller nyttjanderättshavaren till den egendom som berörts av räddningsinsatsen om 
behovet av bevakning, restvärdeskydd, sanering och återställning.

Behövs bevakning med hänsyn till risken för nya olyckor men kommer bevakningen inte 
till stånd, får räddningsledaren utföra bevakningen på ägarens eller nyttjanderättshavarens 
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bekostnad.

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs”. LSO 4 kap 7§.”

I beslutsstöd från Strålsäkerhetsmyndigheten ”Beslutsstöd vid olycka i ett svenskt 
kärnkraftverk” samt det kompletterande beslutsstöd som tagits fram av länsstyrelsen i 
Halland finns underlag som stöd inför och vid avslutande av räddningstjänst. 

3.4 Länsstyrelsens fältplats  

Enligt SSM:s föreskrift (SSMFS 2014:2) om beredskap vid kärntekniska anläggningar15 
ska ett logistikcenter (LogC) kunna upprättas av anläggningsinnehavaren i samband med 
en olycka på kärnkraftverket. LogC är placerat vid Scanias lastbilsverkstad i Himle.

Vid logistikcentret ska det finnas:

 Ett område för uppställning av tung utrustning

 Möjlighet att utrusta personal inför transport till anläggningen

 Möjlighet att efter återtransport utföra uppföljning av persondoser, avsökning och 
personsanering

 Möjlighet att dekontaminera fordon och utrustning

Länsstyrelsen i Hallands län har efter samråd med andra deltagande myndigheter beslutat 
att placera en fältplats i nära anslutning till Ringhals LogC. Länsstyrelsens fältplats 
upprättas i enlighet med Delplan länsstyrelsens fältplats.  På så sätt kan delar av 
anläggningarna samutnyttjas. Länsstyrelsens fältplats är placerat på Munkagårdsgymnasiet 
i Tvååker, ett par kilometer från LogC i Himle.

På Länsstyrelsens fältplats har deltagande myndigheter tillgång till:
 Arbetslokaler för egen personal
 Personlig skyddsutrustning och dosimetrar för arbete i inre beredskapszonen
 Mat och hjälp med boende

Exempel på arbetsuppgifter på Länsstyrelsens fältplats:
 Instruera personal som skall in och arbeta i inre beredskapszonen
 Leda personal som arbetar i inre beredskapszonen
 Ta emot och inkvartera tillkommande resurser

15 Strålsäkerhetsmyndigheten. SSMFS 2014:2. Föreskrifter om beredskap vid kärntekniska 
anläggningar. 2017. 
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Vid Länsstyrelsens fältplats kommer det finnas behov av en platschef från Länsstyrelsen 
med det övergripande ansvaret för samordning på fältplatsen. Platschefen ska vara anställd 
vid Länsstyrelsen för att kunna företräda myndigheten och fatta beslut.

Figur 3 Kartan visar lokalisering av länsstyrelsens fältplats och LogC.
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4. Samband 
De tekniska system som kommer användas vid en kärnteknisk olycka är till största del 
samma som används i vardagen och vid övriga samhällsstörningar. Det är telefoni, Rakel, 
videokonferens (plattform för att dela ljud och bild), e-post och WIS. Användandet av 
dessa sambandssystem på regional nivå finns reglerat i dokumentet ”Riktlinjer för tekniska 
stödsystem vid regional samverkan i Halland16”. Vid en kärnteknisk olycka används också, 
utöver ovanstående, Försvarets telenät och vid behov kryptosystem. 

En grundläggande sambandslista för larmning och kontakt med TiB (eller motsvarande) 
uppdateras kontinuerligt av Länsstyrelsen och finns hos SOS Alarm. Vidare finns 
grundläggande sambandslistor för kontakt mellan organisationer. Vid en kärnteknisk 
olycka sammanställs en detaljerad sambandslista och distribueras till berörda aktörer. 

4.1 Telefoni
Vid en kärnteknisk olycka kommer mobiltelefonnäten att vara hårt belastade. Ingående 
organisationer bör inte enbart förlita sig på mobiltelefoni på sina stabsplatser utan också på 
fasta anknytningar. Särskilt utpekade organisationer såsom länsstyrelserna, Polisen, SSM, 
Försvarsmakten, Ringhals, Kungsbacka kommun, Marks kommun, Falkenbergs kommun 
och Varbergs kommun har möjlighet att kommunicera via Försvarets telenät (FTN).

4.2 Rakel
Rakel är ett robust och säkert kommunikationssystem för samverkan. Rakel erbjuder 
gruppkommunikation för att snabbt sprida viktig information både mellan ledningsplatser 
och till personal i fält. Den förväntade belastningen på mobiltelefonnät gör att personal i 
fält bör använda Rakel för att kunna kommunicera. Viktiga basstationer vid en kärnteknisk 
olycka är försedda med reservkraft för att kunna fungera vid elbortfall.

Beroende på målgrupp kommer någon av följande talgrupper användas för nationell 
samverkan 

 ”Nat Möte 1-3” 

 ”Mynd möte 1-5”. 

För regional samverkan används främst talgruppen ”Hall LednLän”, denna talgrupp 
kommer att sammankopplas med intilliggande läns talgrupper vid behov. 

För räddningstjänstinsatserna används talgrupper ur ”Nat Blå 1-40”. En kärnteknisk 
olycka kommer med stor sannolikhet innebära att resurser tillförs från övriga delar av 
länet. ”Nat Blå”-grupperna kan då användas av alla enheter utan att en mängd 

16 Länsstyrelsen i Hallands län. Riktlinjer för tekniska stödsystem vid regional samverkan i Halland. 2015.
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sammankopplingar behöver göras.

Notera att RAPS talgrupper bör undvikas då regionala och nationella aktörer som 
Länsstyrelsen, Kustbevakningen och Försvarsmakten inte har tillgång till dessa. 
Länsstyrelsen kommer leda sambandsplaneringen i samverkan med framförallt Polisen. 
Det praktiska arbetet med talgruppshantering sköts av SOS Alarm och Polisen.

All Rakelplanering följer Nationella riktlinjer17.

4.3 Videokonferens
Videokonferenssystem (plattform för att dela ljud och bild) används för att dela 
lägesinformation mellan staber och vid samverkanskonferenser. Till mötesrummet kan 
man ansluta via webbläsare eller videokonferenssystem. Även Länsstyrelsen kan ha 
mötesrum öppna under händelsen, dit man bara kan ansluta via videokonferens.

4.3.1 Videokonferens med Strålsäkerhetsmyndigheten
SSM kan ge stöd till länsstyrelsens krisledningsorganisation (staben) på distans från sin 
ledningsplats i Solna. Det är ett virtuellt mötesrum som står öppet under hela händelsen 
och där det går att få stöd eller stämma av frågor med SSM. 

4.4 E-post
E-post används för att skicka information och dokument både inom organisationer och 
mellan krisledningsorganisationer. Viktigt är att så långt som möjligt använda 
funktionsadresser istället för personadresser. Detta för att förhindra att information inte 
kommer fram vid skiftbyten etc.

4.5 WIS
Ett viktigt verktyg vid samverkan med andra aktörer är Webbaserat informationssystem 
(WIS) som förvaltas av MSB. I WIS delas information med valda aktörer vilket innefattar 
sammanställningar om lägesbild, händelseutveckling och andra byggstenar i 
kommunikationsarbetet. Vid en kärnteknisk olycka använder Länsstyrelsen WIS för 
regelbundna lägesrapporter och för att inhämta information. 

4.6 Signalskydd
För utbyte av hemlig eller skyddsvärd information har Länsstyrelsen 
signalskyddsutrustning (kryptofax MGM, kryptotelefon MGL, krypto-PC MGS och 

17 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB342: Nationella riktlinjer för samverkan i 
Rakel. 2016.
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filkrypto Kurir). 

Länsstyrelsernas kryptoberedskap regleras i ”Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter om civila myndigheters kryptoberedskap18”. Till vardags har 
Länsstyrelsen beredskap att omedelbart kunna ta emot kryptofax mellan klockan 9–15. 
Med en timmes varsel ska Länsstyrelsen kunna ta talsamtal. Under icke kontorstid kan TiB 
efter larm ta emot kryptofax och kryptosamtal. 

Vid en kärnteknisk olycka kan Länsstyrelsen ta emot och sända krypterad information via 
krypto-PC, fax och telefon dygnet runt. Länsstyrelsen avser främst att använda MGS på 
regional och nationell nivå. Mot lokal nivå används Signe.

5. Strålningsmätning 

Övergripande om strålningsmätning

För att kartlägga vilka områden som förorenats krävs strålningsmätningar för att fastställa 
nedfallets utbredning och omfattning. Det är även möjligt att mäta vilka ämnen det är som 
avger den joniserande strålningen. I Delplan Strålningsmätning tillhörande denna plan 
beskrivs hur Länsstyrelsen närmare arbetar med genomförande av strålningsmätning inför, 
under och efter en eventuell kärnkraftsolycka med utsläpp av radioaktiva ämnen. Här 
nedan finns en övergripande beskrivning om strålningsmätning. 

I ett tidigt skede av räddningstjänstarbetet är strålningsmätning avgörande för att snabbt 
kunna skapa en bild av vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas för drabbade områden. I 
saneringsskedet behövs strålningsmätning för att kunna identifiera vilka områden som 
kräver sanering.

Vid utsläppsfasen av en kärnkraftsolycka finns två huvudsakliga behov av 
strålningsmätningar.

1. Verifiera om utsläpp skett samt att följa utsläppet. 

2. Genomföra mätningar så att man i efterhand kan uppskatta erhållna stråldoser från 
extern och intern bestrålning. 

För att kartlägga nedfallet ska strålningsmätningar kunna ske i både inre- och yttre 
beredskapszonen samt i hela planeringszonen. Det innebär att utöver Hallands län så ska 
förmåga finnas att kartlägga även Västra Götalands-, Jönköpings- Kronobergs- och Skåne 
län. Länsstyrelsen i Hallands län leder de mobila dosratresurserna i hela planeringszonen. 

18 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSBFS 2009:11 Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter om civila myndigheters kryptoberedskap. 2009. 
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Organisation

Länsstyrelsen organisation för strålningsmätning består av mätledare, mätsamordnare, 
mätstöd samt mätpatruller. Organisationen bemannas främst av länsstyrelsens personal, 
länets räddningstjänster och nationella experter och specialister. 

Det finns ett flertal olika aktörer som är involverade i arbetet med strålningsmätning. 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är en av dem. SSM ansvarar bland annat för att 
skyndsamt ta fram och dela med sig av analyser och bedömningar av det tekniska läget på 
kärnkraftverket och de radiologiska konsekvenserna som kan bli till följd av händelsen. 
SSM och länsstyrelsens krisorganisationer står i nära kontakt med varandra under 
händelsen.

SSM upprätthåller och leder också en nationell organisation för expertstöd vid olyckor och 
andra allvarliga händelser med radioaktiva ämnen. I organisationen ingår myndigheter, 
universitet och företag som enligt avtal med SSM upprätthåller en beredskapsorganisation 
genom att säkerställa den egna personalens kompetens och hålla nödvändig utrustning 
insatsberedd. Den nationella organisationen för expertstöd ska förse SSM med mätdata och 
analyser. 

De regionala mätpatrullerna mäter dosraten från markbeläggningen medan nuklidspecifika 
mätningar och stråldosberäkningar utförs av SSM samt av SSM:s expertstödsorganisation.

Vidare finns ett flertal olika aktörer som är involverade i arbetet med strålningsmätning

- Beredskapslaboratiorier 

- Försvarsmakten

- Elfsborgsgruppens CBRN-pluton

- SGU

- Angränsande län

Genomförande av strålningsmätningar

- Utsläppsfas

Strålningsmätningar som genomförs under utsläppsfasen genomförs med hjälp av fasta 
gammastationer samt luftprovtagare att tillgå för länsstyrelsens organisation. Det är viktigt 
att den här strålningsmätningen påbörjas innan plympassage för att kunna göra korrekta 
uppskattningar.

Gammastationerna är redan utplacerade runt Ringhals kärnkraftverk som kan användas för 
att följa utsläppet samt att bedöma om framtagna spridningsprognoser är korrekta. 
Luftprovtagare finns utplacerade hos räddningstjänsten för att snabbt kunna driftsättas på 
förutbestämda platser i anslutning till gammastationer. 

Mätning för att kartlägga nedfall med till exempel mobila dosratsinstrument ska endast 
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förberedas och inte, i normala fall, inledas förrän nedfall skett och koncentrationen av 
luftburen aktivitet avtagit. 

- Efter utsläpp

När nedfall skett och koncentrationen av luftburen aktivitet avtagit kan storskalig kartering 
påbörjas med mobila mätningar. Länsstyrelsens mätledare meddelar mätsamordnaren när 
mobila mätningar kan påbörjas. 

I första hand behöver områden identifieras där markbeläggningen är så hög att 
skyddsåtgärder kan vara motiverade. Utöver att identifiera områden med hög 
markbeläggning är det också viktigt att identifiera områden med lägre markbeläggning än 
förväntat. 

Initialt ska strålningsmätningar baseras på information från spridningsprognoser 
tillsammans med mätresultat från gammastationer. Mobila mätningar utförs med 
mätsystem som placeras i bil eller flygplan. 

Utöver den kartläggning av radioaktivt nedfall som genomförs med mobila mätningar finns 
ett behov av olika typer av dosratsmätningar för att undersöka specifika förhållanden som 
råder på en viss plats eller vid en viss verksamhet. Länsstyrelsens organisation för 
strålningsmätning ska ha förmågan att genomföra dosratsmätningar i enskilda punkter. 
Sådana mätningar görs bland annat för att verifiera och komplettera de mätningar som 
utförts. 

6. Information och varning till allmänheten 

6.1 Information till allmänheten 

I Delplan kommunikation återfinns en inriktning för hur länsstyrelsen arbetar med 
information och kommunikation vid risk för, under eller efter ett utsläpp av radioaktiva 
ämnen. Här nedan finns en sammanfattning av underlaget i delplanen.

Allt kommunikationsarbete vid eller vid risk för utsläpp av radioaktiva ämnen grundar sig i 
Länsstyrelsens kommunikationspolicy med tillhörande styrdokument. Kraven kommer vara 
höga på att information och kommunikation når de som kan komma att påverkas av 
utsläppet. Ansvariga myndigheterna på nationell, regional och lokal nivå behöver agera 
samlat och i största möjliga utsträckning hänvisa till Länsstyrelsens kommunikation.

Innan en olycka med utsläpp av radioaktiva ämnen

Information delas ut på förhand, Information delas ut på förhand, exempel på detta är 
Broschyren "Vid larm från kärnkraftverket i Ringhals – gör såhär"
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Under en händelse vid eller vid risk för utsläpp av radioaktiva ämnen

Via Sveriges Radio meddelas larm enligt förberedda meddelande i Radio Halland, Radio 
Göteborg samt rikstäckande kanaler vid behov. Meddelandena beskriver rekommenderade 
skyddsåtgärder för allmänheten och en kortfattad beskrivning av larmet. Via Sveriges 
Television sänds vid larm förberedda meddelandet textat.

Frågor från allmänheten kan besvaras av en upplysningscentral på Länsstyrelsen.

Vid en kärnteknisk olycka är det viktigt att snabbt kunna identifiera olika grupper, som 
exempelvis påverkas olika av joniserande strålning samt som har specifika behov, det kan 
vara funktionsnedsättningar, läs och skrivsvårigheter eller liknande. Kommunikationen 
behöver präglas av enkelhet och förtroende vilket i förlängningen ställer krav på valet av 
kommunikationskanaler samt aktörernas samverkan kring denna kommunikation.

Kanaler för information och kommunikation

Länsstyrelsen använder sig av ett flertal kanaler för kommunikation. Huvudkanalen för 
Länsstyrelsens kommunikation med allmänhet, andra organisationer och media är 
webbplatsen www.lansstyrelsen.se/halland. Länsstyrelsen i Hallands län kan via sociala 
medier sprida information. Utöver det finns det även möjlighet att svara på frågor som 
ställts på sociala medier av allmänheten eller media.

Information från Länsstyrelsen till massmedia sker kontinuerligt under händelsens 
utveckling. Länsstyrelsen nyttjar ett antal kommunikationskanaler såsom 
pressmeddelanden, presskonferenser och intervjuer. Sveriges Radio har en särskild roll i 
kriskommunikationen i rollen som beredskapskanal som definieras i deras 
sändningstillstånd

Länsstyrelsen bör också ha en beredskap för att möta media på plats nära olyckan.

6.2 Varning till allmänheten 

Om en olycka inträffar i ett svenskt kärnkraftverk varnas alla som bor i den inre och yttre 
beredskapszonen genom ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Varningen 
genomförs med system både inomhus- och utomhuslarm. 

Inom beredskapszonerna kommer Radio Data System (RDS), särskilda radiomottagare, 
delats ut till samtliga hushåll, fritidshushåll och verksamhetsutövare. RDS-mottagaren är 
ett inomhuslarm som larmar allmänheten om en olycka skulle inträffa vid Ringhals och 
sedermera håller allmänheten informerad. Ett särskilt varningsmeddelande sänds via 
Sveriges Radio och utgår ifrån Sveriges Radios sändningsledning (SÄL) i Stockholm. 
RDS-mottagaren kan aktiveras genom att SÄL sänder en särskild larmkod som startar 
samtliga RDS-mottagare i berörda områden. 

För att kunna varna även utomhus finns kraftiga ljudsändare runt Ringhals. Dessa utlöses 
vid haverilarm. Signalen ”Viktigt meddelande” ljuder från utomhusvarningssystemet 
genom en ton som varar i 7 sekunder, tystnar i 14 sekunder, ton i 7 sekunder o.s.v. När 
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faran är över ljuder tonen i 30–40 sekunder. Ljudsändare finns utplacerade i hela Sverige, 
men i de olika beredskapszonerna är dessa fler i antalet för att säkerställa att berörda inom 
området uppmärksammar larmet.

Begäran av VMA för såväl ljudsändare, RDS, tv/radio utförs vid händelse av en olycka på 
Ringhals, av statlig räddningsledare, Ringhals eller Strålsäkerhetsmyndigheten. 

7. Personella och materiella resurser i länet 
I detta kapitel finns beskrivningar om personella och materiella resurser som finns på olika 
nivåer – regionalt, nationellt och internationellt.

Mer information om roller och ansvar för bland annat nationella myndigheter finns 
beskrivet i Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka framtagen 
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

7.1 Regionala resurser
I det här delavsnittet finns en övergripande beskrivning om vilka aktörer som kommer och 
kan komma att behöva bidra med personella och materiella resurser vid en kärnteknisk 
olycka. Det gäller dels vilka lagmässiga uppgifter som regionala aktörer har men också 
exempel på stöd som länsstyrelsen skulle behöva av regionala aktörer i samband med en 
kärnteknisk olycka.

7.1.1 Länsstyrelsen i Halland
Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar på regional nivå och ansvarar vidare för 
räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk 
anläggning. 

Hela länsstyrelsens personal är en del av krisledningsorganisationen för att resurssätta 
länsstyrelsens uppgifter vid en eventuell kärnteknisk olycka. Personal som 
räddningsledare, saneringsledare och indikeringsledare tillkommer från andra myndigheter 
i hanteringen.

Länsstyrelsen kan få stöd från andra aktörer vid en olycka. Räddningsledaren som leder 
den statliga räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen har även befogenhet att 
begära stöd utifrån bestämmelserna om tjänsteplikt. Tjänsteplikt gäller då det råder 
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning, enligt, 
LSO 6 kap 1§. Vid sanering gäller inte tjänsteplikten men det är dock möjligt för 
länsstyrelsen att göra ingrepp i annans rätt, LSO 6 kap 2§. 

Vid hantering av en kärnteknisk olycka, både då det råder räddningstjänst och när sanering 
genomförs kommer materiella resurser att behövas. Vilka och omfattningen av de 
materiella resurser som krävs skiljer sig åt beroende på olyckans omfattning och 
utbredning. 
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Materiella resurser kommer krävas för att leda arbetet och vidare vid eventuella beslut om 
genomförande av skyddsåtgärder och efterföljande sanering. I punktlistan nedan redovisas 
exempel på resurser som kan komma att krävas vid hantering av en kärnteknisk olycka och 
utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning.  

- Lokaler – ledningsplats, utrymningsplatser, mottagningsplatser, länsstyrelsens 
fältplats

- Sambandsutrustning – ledningsplats, länsstyrelsens fältplats, personal i fält

- Skyddsutrustning – personal i fält

- Mätinstrument – strålningsmätning

- Transporter – för utrymmande 

- Jodtabletter – begränsad extrautdelning

- Utrustning saneringsarbete – exempelvis grävare, lastbilar, högtryckstvätta

Den regionala resursgruppen i Halland (RRG Halland) är en strukturerad form av 
samarbete mellan frivilliga försvarsorganisationer och Länsstyrelsen i Hallands län. Vid en 
kärnteknisk olycka som drabbar länet kan Länsstyrelsen vid behov efterfråga extra resurser 
från RRG Halland som besitter kompetens inom olika områden. RRG Halland finns med i 
Länsstyrelsen i Hallands läns larmlista, och kommer därmed att bli larmade likt andra 
samverkande aktörer i kärnenergiberedskapen vid en kärnteknisk olycka. 

7.1.2 Kommuner

Kommunerna i Hallands län är en central aktör för hanteringen av en samhällsstörning i 
form av en kärnteknisk olycka och är följaktligen en viktig samverkansaktör för 
länsstyrelsen.

Alla kommuner har en central roll vid hantering av samhällsstörningar, bland annat genom 
bestämmelserna i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor, socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).  
Kommunerna har bland annat ett geografiskt områdesansvar på lokal nivå, som innebär att 
verka för att åtgärder som vidtas av olika aktörer inför och under en extraordinär händelse 
samordnas och att information ges till kommuninvånare. Vid en kärnteknisk olycka ska 
kommunerna även säkerställa driften av den verksamhet som kommunerna bedriver och 
som anses vara samhällsviktig. 

Vidare har kommunerna en skyldighet att delta i räddningsinsatser och medverkan vid 
sanering med personal och egendom efter utsläpp av radioaktiva ämnen om lämpliga 
resurser finns och det inte allvarligt hindrar dess normala verksamhet, LSO 6 kap 7§. 
Kommuner ska också på begäran av den myndighet som ansvarar för räddningstjänst eller 
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sanering (Länsstyrelsen enligt FSO 4 kap 15§) lämna upplysningar om personal och 
egendom som kan användas i räddningstjänst eller vid sanering enligt LSO 6 kap 8§.

Personal från kommunerna i Halland har också uppgifter som bland annat att bistå 
länsstyrelsen i arbetet med att upprätta och bemanna utrymningsplatser och 
uppsamlingsplatser. Se vidare beskrivning i Delplan Utrymning. 

Räddningstjänster

Länsstyrelsen i Halland har slutit överenskommelser mellan ett par räddningstjänstförbund 
att bistå med personal och materiel för genomförande av strålningsmätningar.

7.1.3 Region Halland
Regionen har verksamheter som utgör samhällsviktig verksamhet och kommer behövas i 
hanteringen av en eventuell olycka, det gäller både personal och materiella resurser. 
Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård samt i flesta fall för kollektivtrafiken. Vid en 
eventuell kärnkraftsolycka finns det ett ansvar för att bland annat hantera vårdinsatser, 
upprätthålla katastrofmedicinsk beredskap, genomföra vårdtransporter och 
ambulansverksamhet inklusive anpassade transportmedel för vårdtagare med olika behov. 
Men även att bistå med bussar för transport av utrymda.

7.1.4 Ringhals AB 
I Hallands län finns Ringhals kärnkraftverk lokaliserat. Vid en olycka på kärnkraftverket är 
Ringhals en central samverkansaktör för länsstyrelsen. Det finns särskilda bestämmelser 
för vad Ringhals som kärnteknisk anläggning har för ansvar vid en eventuell olycka, se 
exempelvis SSMFS 2014:2.

Länsstyrelsen har ett avtal med Ringhals AB beträffande vissa beredskapsåtgärder.  

7.2 Nationella resurser 
Länsstyrelsen i Halland behöver också stöd från olika myndigheter som antingen har ett 
utpekat ansvar i beredskapen för en kärnteknisk olycka eller besitter kompetens som är 
viktig för hanteringen. Samverkan med berörda myndigheter kommer ske och det finns 
också beskrivet i lagstiftning vilken skyldighet myndigheter har vid räddningstjänst efter 
en eventuell kärnteknisk olycka. Enligt LSO 6 kap 7§ har såväl statliga myndigheter som 
kommuner skyldighet att delta i räddningsinsatser och medverkan vid sanering med 
personal och egendom efter utsläpp av radioaktiva ämnen om lämpliga resurser finns och 
det inte allvarligt hindrar dess normala verksamhet. Vidare ska Statliga myndigheter, 
kommuner och enskilda enligt LSO 6 kap 8§, på begäran av den myndighet som ansvarar 
för räddningstjänst eller sanering (Länsstyrelsen enligt FSO 4 kap 15§) lämna upplysningar 
om personal och egendom som kan användas i räddningstjänst eller vid sanering.
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7.2.1 Försvarsmakten 
Försvarsmakten kan vid begäran ge stöd till insatser som definierats som räddningstjänst 
inom LSO 6 kap 7-8§§ så länge det inte allvarligt hindrar den ordinarie verksamheten. 
Länsstyrelsen samverkar löpande med Västra Militärregionen.

7.2.2 Jordbruksverket (SJV)
Jordbruksverket är en expertmyndighet inom främst jordbruk och landsbygdsutveckling. 
Jordbruksverket kommer vid en kärnteknisk olycka arbeta för att minska konsekvenserna i 
jordbrukssektorn. Stöd till länsstyrelserna omfattar bland annat rekommendationer i frågor 
som rör djurskydd och sanering.19

Jordbruksverket kan lämna expertstöd till Länsstyrelsen i jordbruksfrågor som blir aktuella 
vid en kärnteknisk olycka, bland annat det som rör livsmedelsproducerande djur, 
sällskapsdjur, djurfoder, djurskyddsfrågor, utrymning av djur, animaliska biprodukter, 
växtodlingsfrågor, ekologisk produktion, ekonomiskt stöd till jordbruksföretag, sanering av 
jordbruksmiljö, råd och rekommendationer angående olika motåtgärder i 
primärproduktionen. Dessutom bedriver Jordbruksverket en målgruppsinriktad 
kriskommunikation med berörda aktörer och allmänheten inom ovan nämnda områden. 
Länsstyrelsen kan i samråd med Jordbruksverket ta fram rekommendationer för sanering 
av lantbruk och jordbruksmark.

7.2.3 Kustbevakningen
Kustbevakningen bistår Länsstyrelsen och dess räddningsledare med att stödja 
räddningsinsatsen (FSO 4 kap 15§) ute till sjöss. Exempel på stöd är att kunna varna och 
utrymma de som vistas vid kusten, på öar och till sjöss, samt att även spärra av och leda 
om sjötrafik vid ett befarat eller inträffat haveri vid ett kärnkraftverk. Läs mer om 
utrymning till sjöss i Delplan Utrymning.

7.2.4 Livsmedelsverket (SLV)
Livsmedelsverket är en expertmyndighet vad gäller mat och dricksvatten. 
Livsmedelsverket är därmed en viktig samverkansaktör för länsstyrelsen i frågor rörande 
livsmedel- och dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket har en viktig roll att informera 
och kommunicera med olika aktörer i samband med en kärnteknisk olycka. Arbetsområden 
rör exempelvis riskvärdering, gränsvärden i livsmedel, kostråd och mätning av livsmedel. 
Myndigheten kan också besluta om förbud eller villkor för handhavande, införsel till landet 
eller utsläppande på marknaden av livsmedel.20

7.2.5 Länsstyrelser   
Enligt FSO 4 kap 21§ ska alla länsstyrelser ha ett Program för räddningstjänst och sanering 
framtaget.

Enligt FSO 4 kap 29§ har kärnkraftslänen samt Länsstyrelsen i Skåne och Västerbottens 
län i uppgift att bistå andra länsstyrelser i fråga om räddningstjänst vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen. Länsstyrelserna ska organisera personalberedskapen utifrån denna 

19 Produktion och hantering av livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen, Livsmedelsverket, 
2020
20 Produktion och hantering av livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen, Livsmedelsverket, 
2020
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uppgift. Se även 10.1. 

Angränsande län till Halland är viktiga aktörer för samverkan (Länsstyrelsen Västra 
Götaland, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen 
Skåne Angränsande län har blivit än mer centrala samverkansaktörer i samband med att 
beredskapszonen och planeringszonen också når angränsande län geografiskt.

Övriga kärnkraftslän (Länsstyrelsen i Uppsala och Kalmar) är viktiga aktörer för 
samverkan.

7.2.6  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Om ingen annan myndighet har ansvaret, så ansvarar MSB för frågor rörande skydd mot 
olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

MSB har bland annat en central roll vad gäller samordning mellan aktörer för att förebygga 
och hantera olyckor och kriser. Vidare ska MSB bidra till att minska konsekvenser vid 
olyckor och kriser.

Vid behov av mottagande av nationellt bistånd kommer Länsstyrelsen i Hallands län 
klargöra behovet tillsammans med MSB och därefter tilldela interna resurser uppgiften att 
hantera biståndet. MSB:s nationella samverkanskonferenser är ett tillfälle där 
Länsstyrelsen i Hallands län kan förmedla behovet av resurser till andra län.

MSB ska utveckla och stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera oönskade 
händelser där farliga ämnen ingår, bland annat vad gäller sanering efter utsläpp av 
radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning.

MSB ger också stöd för att samordna information till allmänhet och media.

MSB ansvarar för  NESA, Nationella expertgruppen för sanering av radioaktiva ämnen.

7.2.7 Polismyndigheten 
Polismyndigheten ska vid begäran ge stöd till insatser som definierats som räddningstjänst 
inom LSO 6 kap 7-8§§ så länge det inte allvarligt hindrar den ordinarie verksamheten.

Polismyndigheten har en central roll vid genomförandet av bland annat utrymning och 
ansvarar bland annat för att

- Bistå räddningsledaren i genomförandet av utrymning 

- Hantering av polisiära insatser 

- Upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i samhället 

- Avspärrningar av områden och vägar vid hot- eller brottssituation samt biträde vid 
avspärrning vid olyckor 
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- Trafikdirigering 

- Registrering av döda, skadade och försvunna personer i samband med utrymningen. 

- Genomsökning och bevakning av utrymt område

Länsstyrelsen samverkar löpande med Polisregion väst.

7.2.8 Sjöfartsverket och JRCC
Det kommer krävas samverkan med Sjöfartsverket för att Kustbevakningen ska kunna 
informera Sjötrafik genom kanaler för kommunikation.

Sjöfartsverket har sambandsansvar för Sjö- och flygräddningscentralen, Joint Rescue Co-
ordination Centre (JRCC). 

7.2.9 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, 
kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. 

SSM är en expertmyndighet inom bland annat strålskyddsberedskap, Förordning 
(2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten 15§ och utgör bland annat ett 
viktigt stöd för räddningsledaren vid beslut om skyddsåtgärder samt ge råd om sanering 
efter utsläpp av radioaktiva ämnen. 

Vidare ansvarar SSM för att upprätthålla och leda en nationell organisation för expertstöd 
vid nukleära och radiologiska situationer. Läs mer om expertstödsorganisationen21 i 
Delplan strålningsmätning. 

7.2.10 Trafikverket region väst
Trafikverket ska vid begäran ge stöd till insatser som definierats som räddningstjänst inom 
LSO 6 kap 7-8§§ så länge det inte allvarligt hindrar den ordinarie verksamheten.

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, 
sjöfartstrafik och luftfartstrafik samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. 

Trafikverket stödjer bland annat länsstyrelsen med att hantera trafikflödet för utrymningsvägar, 
omledning/avspärrning/trafikinformation/vägvisning av trafikflödet på vägar och järnvägar som 
berörs i ett utrymningsområde.

21 Expertstöd vid radiologiska och nukleära nödsituationer, SSM, 2013
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7.3 Internationella resurser

7.3.1 Övergripande 
Vid en händelse av kärnteknisk olycka har MSB och SSM ansvaret att ställa nationella 
såväl som internationella resurser till förfogande till de aktörer som är drabbade. Dessutom 
ska MSB vara Sveriges kontaktpunkt till EU:s civilskyddsmekanism (ERCC), vilket 
innebär möjligheten att begära internationellt bistånd och att lämna bistånd till de länder 
som deltar i samarbetet inom ramen för EU:s ministerråds beslut. 

Utöver det som beskrivits ovan, utvecklar MSB i samverkan med övriga myndigheter en 
expertfunktion inom området internationellt stöd som kan stötta aktörerna vid mottagande 
av internationellt stöd. 

Ytterligare internationellt bistånd kan mottagas från IAEA i form av materiella och 
personella resurser. Kontaktpunkt för bistånd från IAEA är SSM. I Nationell 
beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka framgår det på ett mer 
djupgående plan vilka samarbeten som Sverige har och vilka möjligheter till internationellt 
stöd som går att få.

Länsstyrelsens uppgift gällande internationellt stöd handlar om att analysera och bedöma 
vilket resursbehov som länsstyrelsen kan tänkas behöva i sitt arbete med en kris. Vilket 
behov av förstärkningsresurser som länsstyrelsen eftersöker meddelas till MSB och/eller 
SSM, varpå regeringen sedermera tar beslut vilka resurser länsstyrelsen ska tilldelas.

7.3.2 Danska beredskabsstyrelsen
Danska beredskabsstyrelsen arbetar för att förbereda samhället för och förhindra kriser, 
olyckor och samhällsstörningar. 

Länsstyrelsen samverkar med Danska beredskabsstyrelsen, bland annat vid 
verksamhetsplanering samt i övningar och utbildningar.
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8. Skyddsåtgärder  
Vid risk för utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning kan 
skyddsåtgärder behöva genomföras för att minska risken för eventuella strålskador. Inom 
kärnenergiberedskapen är de prioriterade målen med strålskyddet att kunna vidta 
skyddsåtgärder för allmänheten för att 

 Undvika deterministiska effekter (akuta strålskador)

 Minska sannolikheten för stokastiska effekter så långt det är rimligt och möjligt 
(långsiktiga skador, ex. cancer)

I avsnitten 8.2 till och med 8.7 beskrivs de olika skyddsåtgärderna mer detaljerat. Sanering 
som beskrivs i kapitel 9 kan också anses vara en skyddsåtgärd.

8.1 Beslut om skyddsåtgärder
Det är räddningsledaren som fattar beslut om skyddsåtgärder. Inför ett beslut har 
räddningsledaren ett beslutsstöd som underlag för att förenkla beslutsfattandet och 
genomförandet av besluten. 

Tillgängliga beslutsstöd

 ”Beslutsstöd vid olycka i ett svenskt kärnkraftverk” framtaget av 
strålsäkerhetsmyndigheten

 Länsstyrelsen i Hallands beslutsstöd kompletterande beslutsstöd 
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8.1.1 Handlingsalternativ
Utifrån de skyddsbehov som beskrivs i de lägesbilder som länsstyrelsens stab tar fram 
fattar räddningsledaren beslut om skyddsåtgärder. De skyddsåtgärder räddningsledaren 
fattar beslut om kommuniceras också till berörda aktörer och allmänheten.

I tabellen nedan presenteras exempel på handlingsalternativ rörande skyddsåtgärderna 
Utrymning samt Inomhusvistelse och intag av jodtabletter. 

Tabell 3 Tabellen visar handlingsalternativ för skyddsåtgärderna Utrymning samt Inomhusvistelse och intag 
av jodtabletter.

Handlingsalternativ Beskrivning och saker att beakta

Besluta om 
förberedelser för 
utrymning

Det kan finnas situationer där hotet inte innebär någon 
omedelbar fara som kräver utrymning men där det finns 
anledning att förbereda allmänheten så att det går fortare att 
utrymma om det senare skulle behövas. Risken med detta 
är att det uppstår spontanutrymning. För att minska 
riskerna för spontanutrymning är det viktig med en 
regelbunden kommunikation om det aktuella läget. Det bör 
även kommuniceras vilka förberedelser som ska göras av 
den enskilde.

Besluta om 
inomhusvistelse och 
intag av jodtabletter

Inomhusvistelse innebär att få människor att stanna 
inomhus ofta med uppmaning om stängda fönster, dörrar 
och ventilation. Detta alternativ är att föredra om inte hotet 
kräver en utrymning, utan att det räcker att vara inne i 
bostaden. Beslutet skulle kunna kombineras med att 
beordra förberedelse för utrymning men då även ge de 
nackdelar ett sådant beslut kan få i form av risk för 
spontanutrymning. Vid behov kombineras åtgärden med 
rekommendation om intag av jodtabletter. 

Besluta om partiell 
utrymning

Partiell utrymning är lämpligt i situationer där hotet inte är 
verksamt men om hotet blir verklighet kommer det kräva 
en snabb utrymning. Beslutet innebär att man som en 
förebyggande åtgärd utrymmer personer som är svåra att 
flytta. Exempelvis kan det vara sjuka, sängliggande, 
funktionshindrade, frihetsberövade, äldre och barn. De som 
stannar kvar och är mera rörliga har därmed bättre 
förutsättningar att snabbt flytta sig ut ur området. Det kan 
även övervägas att flytta djurbesättningar som annars är 
svåra att flytta snabbt. Att kommunicera partiell utrymning 
kan vara en utmaning. Risken för spontanutrymning hos 
individer som inte berörs av den partiella utrymningen är 
stor, vilket bör vägas in i beslutet.

Besluta om en Om fara för liv och hälsa inte kan hindras på något annat 
sätt måste utrymning övervägas. Om analysen av den 
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utrymning samlade lägesbilden visar att skada från hotet är större än 
riskerna att skada människor genom att utrymma så ska 
utrymning beordras. Tiden för att genomföra utrymningen 
bör dessutom vara kortare än den tid som hotet är verksamt 
för att riskerna ska reduceras. 

8.2 Utrymning 
Länsstyrelsen beslutar om utrymning. Syftet med utrymningen är att minska de negativa 
hälsoeffekterna hos allmänheten till följd av en olycka på Ringhals kärnkraftverk. 
Utrymningen ska vägas mot andra lämpliga skyddsåtgärder, såsom intag av jodtabletter 
och inomhusvistelse.

Målsättningen är att skyndsamt kunna utrymma inre beredskapszonen efter larm på 
Ringhals. Utrymningen kan även ske mindre skyndsamt beroende på händelseförloppet på 
Ringhals. Områden i yttre beredskapszonen som ligger i förväntad vindriktning ut till cirka 
25 km kan också beslutas om att utrymmas, men en utrymning av yttre beredskapszonen 
ska inte påbörjas förrän utrymningen av inre beredskapszonen är klar.

I Delplan Utrymning beskrivs hur utrymningen är tänkt att gå till i den inre och yttre 
beredskapszonen, samt utrymning på grund av markbeläggning med förberedelser, beslut, 
genomförande och återflytt,.Vidare beskrivs aktörers roller och ansvar samt en 
utrymningsstrategi från upprättande av uppsamlingsplatser och utrymningsplatser till 
mottagning och inkvartering samt återflytt. Det beskrivs även organiserad personsanering 
av utrymmande.

8.3 Inomhusvistelse och jodtabletter

Länsstyrelsen beslutar om rekommendation om inomhusvistelse och intag av jodtabletter. 
Beslut om intag av jodtabletter tas i samråd med medicinsk expertis från Region Halland. 

Inomhusvistelse kan vara motiverat som enskild skyddsåtgärd, i kombination med intag av 
jodtabletter eller som alternativ skyddsåtgärd om till exempel utrymning inte kan 
genomföras.

Syftet med skyddsåtgärderna inomhusvistelse och jodtabletter är minska de negativa 
hälsoeffekter hos berörd befolkning till följd av en kärnkraftsolycka på Ringhals så att 
allvarliga akuta strålskador och långsiktiga skador, ex. cancer, kan undvikas. 

Målsättningen är att skyndsamt kunna genomföra inomhushusvistelse, ofta i kombination 
med intag av jodtabletter, i inre- och yttre beredskapszonen och planeringszonen efter larm 
på Ringhals. 

I Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter beskrivs hur skyddsåtgärderna ska genomföras 
utifrån åtgärder i enlighet med gällande lagstiftning. Planen tydliggör även vikten av 
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kommunikation med berörda aktörer och allmänhet.  

8.4 Livsmedelsrestriktioner 

Vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning kan 
livsmedelproduktionen påverkas. Livsmedel omfattar både mat och vatten. I det här 
avsnittet finns beskrivningar av hur livsmedelsproduktionen kan påverkas vid en 
kärnkraftsolycka. Faktan i avsnittet är inhämtat från rapporten 2017:27 Översyn av 
beredskapszoner från strålsäkerhetsmyndigheten samt boken Produktion och hantering av 
livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen från Livsmedelsverket.

Vid en kärnkraftsolycka kan olika radionuklider påverka livsmedelsproduktionen i vissa 
områden. Hur stora områden som kommer påverkas kan inte sägas på förhand eftersom 
omfattningen och karaktären på utsläppet spelar roll. Stora områden kan komma att 
påverkas vid ett större utsläpp av radioaktiva ämnen, för vissa livsmedel kan åtgärder 
behöva vidtas i områden över 500 km. Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl behövde 
livsmedelsrestriktioner antas i delar av Sverige på grund av nedfallet av radioaktiva ämnen 
som inträffade i delar av landet, ca 1000 km från Tjernobyl.

De radionuklider som kan komma att påverka livsmedelsproduktionen är bland annat jod 
(I-131), cesium (Cs-134 och Cs-137) samt strontium (Sr-89, Sr-90). På kort sikt 
(veckor/månader) påverkar alla tre radionukliderna livsmedel i form av mjölk, 
bladgrönsaker och dricksvatten. På längre sikt (månader/år) är det främst cesium och 
strontium som påverkar livsmedelsproduktionen eftersom jod (I-131) har relativt kort 
halveringstid. På längre sikt påverkas främst mjölk (naturbete), kött, spannmål, potatis, 
rotsaker, livsmedel från skog, insjöar och vattendrag. 

För att människan inte ska exponeras för strålningen från livsmedel finns specifika 
gränsvärden, som reglerar och begränsar människans exponering för jonserande strålning 
från livsmedel samt för djur i foder. Det finns både gällande gränsvärden i EU och 
specifika för Sverige. Vid utsläpp av radioaktiva ämnen kommer EUs gränsvärden för en 
eventuell kärnteknisk olycka gälla i hela unionen efter det att beslut om dessa fattats av 
EU-kommissionen, då kommer EUs gränsvärden vara överordnade de nu gällande svenska 
gränsvärdena. Vid antagande av EU-gemensamma gränsvärden deltar 
Näringsdepartementet och Livsmedelsverket inför beslut. Varje medlemsstat får avgöra om 
gränsvärdet för flytande livsmedel ska tillämpas på dricksvatten. Det finns också specifika 
gränsvärden för foder till djur.

Åtgärder som kan komma att behöva vidtas rör program för mätningar och kontroller, 
något som kan vara en utmaning under händelsen på grund av omfattningen på arbetet. 
Vidare kan åtgärder som saluförbud och kostråd vidtas, ett exempel är att snabbt införa 
restriktioner för mjölk som når konsumenten snabbt. Motåtgärder inom djurnäring och 
jordbruk är också viktigt för att begränsa upptaget av radioaktiva ämnen hos djur och 
växter22.

22 2017:27 Översyn av beredskapszoner, Strålsäkerhetsmyndigheten s.24
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Vid ett eventuellt nedfall av radioaktiva ämnen som påverkar livsmedelsproduktionen 
kommer det krävas stora insatser från myndigheter. 

 Livsmedelsverket (SLV) ger bland annat information om gränsvärden, kostråd och 
mätning av livsmedel. 

 Jordbruksverket (SJV) besluta om villkor för eller förbud mot införsel, utförsel, 
tillverkning, utsläppande på marknaden, användning och bortskaffande av samt 
annan befattning med foder eller ett visst parti av foder

 Länsstyrelsen som ansvarar för räddningstjänst och är geografiskt 
områdesansvariga i länet kommer ha en central roll i arbetet med exempelvis 
kommunikation i frågan. Under hela olyckan behövs samverkan mellan ansvariga 
myndigheter. Länsstyrelsen kommer initiera samverkan direkt. 

 Livsmedelsföretag ansvarar för att livsmedel som produceras och ges ut på 
marknaden är säkra att konsumera. Detta behöver göras genom mätningar.

 Kontrollmyndigheter (SLV, SJV, länsstyrelserna, kommuner,) ansvarar bland annat 
för att kontrollera att livsmedel finns inom ramen för gällande gränsvärden. 
Livsmedelsverket leder och samordnar livsmedelskontroll i hela Sverige. Se 
ansvarsfördelning för kontroll mellan aktörer för olika delar i livsmedelskedjan23 

8.5 Personsanering 
Det finns två typer av personsanering – organiserad och enskild. 

 

Länsstyrelsen bör förbereda för organiserad personsanering för allmänheten som utrymts 
från den inre beredskapszonen. 

23 Produktion och hantering av livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen, Livsmedelsverket, 
2020 s. 38

Organiserad personsanering
Personsanering som en person utför själv genom att duscha med tvål och 
vatten på anvisad plats, t.ex. en sporthall eller ett badhus. Vid behov ingår 
också byte av kläder. 

Ansvaret för planeringen av organiserad personsanering i samband med 
kärnkraftsolyckor ligger på länsstyrelsen.

Enskild personsanering
Personsanering som en person utför själv genom att duscha med tvål och 
vatten på en plats som individen väljer själv. Enskild personsanering kan 
också omfatta byte av kläder samt regelbunden tvätt av händerna. 

Ansvaret för enskild personsanering ligger på individen. 
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Gällande enskild personsanering förbereder Länsstyrelsen stöd till allmänheten som 
drabbats vid en kärnteknisk olycka. Det kan exempelvis vara att erbjuda duschmöjlighet på 
utrymningsplatser och delge information. 

Vidare finns det behov för länsstyrelsen att förbereda information om åtgärder som 
enskilda kan vidta i syfte att minska risken för intag av radioaktiva ämnen som eventuellt 
skulle finnas på huden. Informationen kan behöva förberedas ut till stora avstånd kring 
kärnkraftverket. 

Behovet av organiserad personsanering, stöd till enskilda i frågan om enskild 
personsanering och information till enskilda om åtgärder för att minska risken för intag av 
radioaktiva ämnen som finns på huden varierar beroende på händelse och rådande 
situation. Information bör prioriteras till gravida och barn på stora avstånd eftersom foster 
och barn är extra känsliga för joniserande strålning. 

8.6 Hantering av allvarliga deterministiska hälsoeffekter
Allvarliga deterministiska hälsoeffekter innebär skador som är livshotande eller bestående. 
Vid en kärnteknisk olycka på något av de svenska kärnkraftverken kan det inom den inre 
beredskapszonen uppstå allvarliga deterministiska hälsoeffekter. Därför ska det inom den 
inre beredskapszonen genomföras utrymning i förebyggande syfte innan ett eventuellt 
utsläpp sker.

Allvarliga deterministiska hälsoeffekter behöver hanteras inom sjukvården. Vid 
samhällsstörningar gäller ansvarsprincipen24 och till vardags har Region Halland ansvar för 
hälso- och sjukvård i regionen/länet.  Det huvudsakliga ansvaret för hantering av allvarliga 
deteministiska hälsoeffekter kommer därför vara  på regionen.

24 Ansvarsprincipen innebär att den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden 
även ansvarar för det under en krissituation.
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8.7 Kontrollmätning och Tidiga mätningar för individuell   
dosuppskattning

Ansvarsfördelningen av dessa skyddsåtgärder är fördelat mellan länsstyrelsen och 
regionen. 

9. Saneringsmetoder 
Länsstyrelsen har en framtagen Saneringsplan som kompletterar informationen i detta 
avsnitt. Nedan beskrivs hur Länsstyrelsen övergripande arbetar med sanering efter ett 
nedfall av radioaktiva ämnen i länet.

Länsstyrelsen är ytterst ansvarig för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen, 
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 4 kap 15§. Sanering efter utsläpp av 
radioaktiva ämnen innebär enligt LSO, 4 kap 8§ ”…sådana åtgärder som staten skall vidta 
för att göra det möjligt att åter använda mark, vatten, anläggningar och annan egendom 
som förorenats genom utsläpp av radioaktiva ämnen.” 

Länsstyrelsen i Halland är endast är skyldig att vidta saneringsåtgärder i den utsträckning 
detta är motiverat med hänsyn till:

 följderna av utsläppet,

 det hotade intressets vikt,

 kostnaderna för insatsen, och

 omständigheterna i övrigt

Detta innebär att det vid ett eventuellt utsläpp av radioaktiva ämnen finns behov av att göra 
bedömningar utifrån de fyra ovanstående kriterierna. 

Enligt FSO är länsstyrelsen utpekad som ansvarig för sanering vid ett utsläpp av 
radioaktiva ämnen i länet men i MSBs allmänna råd SRVFS 2007:4 tydliggörs vikten av 

Kontrollmätning
Mätning i syfte att upptäcka intern eller extern kontamination genom att 
jämföra uppmätta värden med åtgärdsnivåer. 

Tidiga mätningar för individuell dosuppskattning
Mätning i syfte att uppskatta individuell sköldkörtel*- eller helkroppsdos 
från intern kontamination. 
*Tidiga mätningar för individuell dosuppskattning av sköldkörteldos bör 
genomföras inom fyra, maximalt sex, veckor efter exponering.
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att ha saneringsledare utpekade, vad de ska ha för kunskap och position vid 
saneringsarbetet. Länsstyrelsen i Halland har två utsedda saneringsledare. Saneringsledaren 
ingår i länsstyrelsens krisledningsorganisation, Saneringsledaren är en av tre 
ledningsfunktioner (räddningsledare och ansvarig geografiskt område är de övriga två.) 
inom krisledningsorganisationen ansvarar för att leda och driva saneringsarbetet i Halland.

Saneringsledarna kallas in och utses av landshövdingen eller dennes ställföreträdare direkt 
vid larm om en kärnkraftsolycka. 

Vidare påbörjas saneringsarbetet på Länsstyrelsen i Halland i direkt anslutning till larm om 
risk för eller pågående olycka. Detta eftersom Länsstyrelsen ser det som nödvändigt att i ett 
inledande skede starta upp processen rörande sanering oavsett om ett utsläpp kommer ske 
och vidare omfattningen av ett eventuellt utsläpp. Det förberedande arbetet för sanering är 
avgörande att det börjar i tid för att skapa möjligheter för en god och effektiv hantering. 

I ett inledande skede genomförs förberedelser inför de faktiska saneringsåtgärderna. När 
det förberedande arbetet avslutas påbörjas saneringen i fält utifrån en aktörsgemensam 
inriktning och saneringsstrategi. Vilka saneringsåtgärder som vidtas beror på omfattning av 
nedfallet och omständigheterna i den rådande situationen. Det finns tre huvudsakliga 
principer som kan väljas för att återställa mark, vatten, anläggningar eller annan egendom.  
Detta är 

 avklingning,

 skärmning,

 dekontaminering. 

Dessa kan brytas ner i mer specifika metoder, vilken metod som används och i vilka 
områden beror på omfattningen av nedfallet och typ av område som exempelvis tätorter, 
jordbruksmark eller skogsmark. En närmare beskrivning om Länsstyrelsen i Hallands 
bestämmelser kring ansvaret för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen finns 
beskrivet i Delplan Sanering.

Page 50 of 59



Figur 4 Bilden visar hur saneringsarbetet förhåller sig till tiden i olyckan och statlig räddningstjänst

10. Andra frågor av betydelse för beredskapen 

10.1 Bistånd till andra länsstyrelser 
Länsstyrelsen i Halland har enligt FSO 4 kap 29§ tillsammans med övriga kärnkraftslän 
samt Länsstyrelsen i Skåne och Västerbottens län i uppgift att bistå andra länsstyrelser i 
fråga om räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen. Länsstyrelsen i Halland ska 
organisera personalberedskapen utifrån denna uppgift. 

Den struktur och förmåga som beskrivs i detta program är också vad Länsstyrelsen i 
Halland kan bistå andra länsstyrelser med vid en kärnteknisk olycka och ett eventuellt 
utsläpp av radioaktiva ämnen. Bistånd kan endast ställas till förfogande under förutsättning 
att Hallands län inte är drabbat av en samhällsstörning. 

Exempel på bistånd:

 Ställa personal från länsstyrelsens organisation för strålningsmätning till 
förfogande, exempelvis mätpatruller,

 bistå med stabspersonal,
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 upprätta sin upplysningscentral för allmänheten och därmed avlasta drabbat län, 

 stöd på distans genom att upprätta en speglad stab,

 bistå i ärenden som rör löpande verksamhet,

 förmedla upparbetade kontakter mellan drabbat län och centrala myndigheter. 

10.2 Arbetsmiljö 
10.2.1 Strålskydd för arbetstagare under radiologiska nödsituationer och 

omgivning med joniserande strålning
För att optimera strålskyddet för arbetstagare och allmänhet finns referensnivåer att 
förhålla sig till. Referensnivåer är ett verktyg för strålskyddet att förhålla sig till vad gäller 
stråldoser både för arbetstagare och allmänhet. Under radiologiska nödsituationer finns det 
risk att referensnivåerna överstigs, därav ska referensnivåerna användas som målsättning i 
arbetet.

I radiologiska nödsituationer gäller referensnivåer för 

 Allmänheten 

Enligt Strålskyddsförordningen 3 kap 8§ 100 mSv effektiv dos (för händelser på ett 
kärnkraftverk som inte beaktats i kärnkraftsreaktorns konstruktion) och för alla andra 
händelser 20 mSv. 

 Arbetstagare

I första hand gäller dosgränser enligt Strålskyddsförordningen 2 kap 2§ men om dessa inte 
kan underskridas i en radiologisk nödsituation får länsstyrelsen fastställa referensnivåer 
med utgångspunkt i Strålskyddsförordningen 3 kap 9§

Referensnivåerna får
   1. inte överskrida en effektiv dos på 100 millisievert, eller
   2. överskrida en effektiv dos på 100 millisievert men inte 500 millisievert, 
om det behövs för att rädda liv, förhindra allvarliga strålningsrelaterade 
hälsoeffekter eller förhindra att katastrofartade förhållanden uppstår.

Sådana referensnivåer fastställs efter samverkan med Strålsäkerhetsmyndigheten.

Stråldosen ska genom optimering av strålskyddet hållas så låg som möjligt hos varje 
arbetstagare och om möjligt underskrida 20 mSv. Vid stråldos över 20mSv gäller 
frivillighet.

I strålskyddslagen (2018:396), 4 kap samt Strålskyddsförordningen (2018:506) 2-3 kap, 
finns bestämmelser som exempelvis regler kring graviditet och amning, information om 
hälsorisker och skyddsåtgärder, frivillighet, behovet av att övervaka exponering med 
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individuell mätning och regler kring stråldoser och referensnivåer.

Vid sanering som genomförs när den radiologiska nödsituationen avslutats (Befintliga 
exponeringssituationer – Omgivning med joniserande strålning) gäller inte samma 
bestämmelser som under radiologiska nödsituationer. Detta går också att läsa om i Delplan 
Sanering. 

10.2.2 Två kategorier av arbetstagare som kan komma att beröras vid en 
radiologisk nödsituation

Det finns två identifierade kategorier av arbetstagare som kan komma att beröras vid en 
radiologisk nödsituation och som inte omfattas av en verksamhet med joniserande 
strålning25.

 
1. Insatspersonal som utför uppgifter på uppdrag av den myndighet som leder 

räddningstjänsten.

Den här personalgruppen utgör arbetstagare som utför uppgifter som direkt handlar om att 
avhjälpa den radiologiska nödsituationen. 

2. Övriga arbetstagare som utför ordinarie arbetsuppgifter som inte kan avbrytas där 
uppgifterna utförs på uppdrag en myndighet med ansvar för dessa uppgifter även 
under en kris. 

I den här kategorin kan det variera vilka och hur många arbetstagare som påverkas. 
Kategorin omfattas av arbetstagare som trots skyddsåtgärder behöver genomföra olika 
arbetsuppgifter i ett område. Det kan exempelvis beröra vissa samhällsviktiga 
verksamheter. Arbetstagare som genomför uppgifter i områden där det inte fattats beslut 
om skyddsåtgärder bör inte betraktas som arbetstagare i radiologisk nödsituation. 

10.2.3 Arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljöansvar finns kvar som till vardags hos alla arbetsgivare. Den arbetsgivare som 
har anställt en person har även ansvar för arbetsmiljön för denna. Arbetsgivarna ansvarar 
därmed för den anställdes eller inlånad personals säkerhet och hälsa under utförande av 
arbete.

Vid en kärnteknisk olycka kommer länsstyrelsen samordna arbetsmiljöarbetet enligt 
Arbetsmiljölagen (1977:1160) AML 3 kap 7e§. 

Länsstyrelsen samordnar arbetsmiljöarbetet för den personal som ingår i den förberedda 

25 Se beskrivning i begreppslista 
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beredskapsplaneringen för kärnteknisk olycka. Det är exempelvis organisation för 
strålningsmätning eller andra aktörer som på uppdrag av länsstyrelsen genomför arbete 
inom ramen för den statliga räddningstjänsten. 

Arbetsgivare som har en roll i den förberedda beredskapsplaneringen för kärnteknisk 
olycka behöver inför en händelse ansvara för att signalera behov av utbildningar och 
övningar för att kunna fullfölja sitt eget arbetsmiljöansvar. Arbetsgivaren ska även delta i 
dialogen om utvecklingsmöjligheter i utbildningar, övningar, utrustning och planverk för 
att förbättra förutsättningar för att hantera arbetsmiljöansvaret på bästa sätt.

10.3  Utbildning och Övning

Förmågan för länsstyrelsen och övriga berörda aktörer att hantera ett utsläpp av radioaktiva 
ämnen, behöver regelbundet säkerställas och utvecklas. Länsstyrelsen ska regelbundet 
utbilda och öva inom ramen för detta. 

I länsstyrelsens regionala fleråriga utbildnings- och övningsplan finns planerade 
utbildningar och övningar rörande kärnenergiberedskapen redovisade.

Länsstyrelsen följer systematiskt upp och säkerställer att det finns rätt kompetens bland 
länsstyrelsens personal, inklusive presumtiva räddningsledare, saneringsledare och 
mätledare. Interna, regionala och nationella utbildningar.

Detta Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner ska utgöra ett underlag vid 
utbildning och övning som rör beredskap för kärnteknisk olycka.
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11. Begreppslista

Begrepp Definition/beskrivning och kommentar

Beredskapszoner Beredskapskapszoner är geografiska områden kring 
vissa verksamheter med joniserande strålning inom 
vilka skyddsåtgärder förbereds.

Deterministiska hälsoeffekter Deterministiska hälsoeffekter är hälsoeffekter som 
karakteriseras av en tröskeldos och där allvarligheten 
ökar med ökad stråldos.

Dosgräns Stråldoser som inte får överskridas för en enskild 
person under en bestämd tidsperiod. Strålskyddslagen 
3 kap 8§

Geografiskt områdesansvar Se avsnitt 2.3 i detta program.

Halveringstid Halveringstiden är den tid som det tar innan 
radioaktiviteten hos ett radioaktivt ämne minskat till 
hälften.

Haverifilter Ett filter för att rena radioaktiva ämnen vid en 
tryckavlastning av inneslutningen. Tryckavlastningen 
kan vara nödvändig för att skydda inneslutningen som 
är den sista barriären. Haverifiltret medför att 
konsekvenserna för omgivningen kan begränsas i 
händelse av ett svårt haveri. Haverifiltren installerades 
på alla svenska kärnreaktorer efter det svåra haveriet i 
Three Mile Island (Harrisburg) 1979. Filtret bygger på 
konventionell skrubberteknik.

Indikering Strålningsmätning

Inriktnings- och 
samordningsfunktion 

En grupp aktörer som träffar överenskommelser om 
inriktning och samordning

Joniserande strålning Strålning som har tillräckligt med energi för att lösgöra 
elektroner ur ett ämnes atomer eller slå sönder 
molekyler. Joniserande strålning i form av alfa, beta, 
gamma och neutroner uppkommer när radioaktiva 
ämnen sönderfaller. Joniserande strålning kan också 
produceras på konstgjord väg med hjälp av 
röntgenutrustningar eller acceleratorer.

Länsstyrelsens 
krisledningsorganisation

Länsstyrelsens organisation för ledning och samverkan 
vid samhällsstörningar som drabbar Hallands län eller 
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annan del av Sverige och som kräver att länsstyrelsen 
samverkar och/eller leder och samordnar åtgärder för 
att hantera

Kärnteknisk anläggning Sammanfattande benämning på anläggningar där man 
utvinner kärnenergi (kärnkraftverk), tillverkar 
kärnbränsle, upparbetar kärnbränsle eller hanterar eller 
lagrar kärnavfall. Även forskningsreaktorer räknas hit.

Kärnkraftsolycka Med kärnkraftsolycka avses en olycka som inträffar på 
ett kärnkraftverk i Sverige eller utomlands.

Kärnteknisk olycka Med kärnteknisk olycka avses en olycka som inträffar 
på en kärnteknisk anläggning. En kärnteknisk 
anläggning är enligt Lag (1984:3) om kärnteknisk 
verksamhet

2 § I denna lag avses med

   1. kärnteknisk anläggning:

      a) anläggning för utvinning av kärnenergi 
(kärnkraftsreaktor),

      b) annan anläggning i vilken en självunderhållande 
kärnreaktion kan ske, såsom forskningsreaktor,

      c) anläggning för utvinning, framställning, 
hantering, bearbetning, förvaring som avses bli 
bestående (slutförvaring) eller annan förvaring 
(lagring) av kärnämne, och

      d) anläggning för hantering, bearbetning, lagring 
eller slutförvaring av kärnavfall,

Larmnivåer En del av haveriberedskapen och referens för gradering 
av åtgärder vid onormala händelser på en kärnteknisk 
anläggning. Det finns tre larmnivåer: upplysning,  
förstärkt beredskap och haverilarm.

Länsstyrelsens fältplats Se avsnitt 3.4 i detta program. 

Oberoende härdkylning Ett robust och oberoende system för inpumpning av 
vatten för kylning av reaktorhärden. Med oberoende 
menas här andra befintliga system eller 
elmatningsvägar. Systemet ska efter fel i all annan 
härdkylning kunna hålla härden kyld i 72 timmar utan 
hjälp från någon annan aktör utifrån, exempelvis 
samhället. Systemet ska också kunna hantera extrem 
yttre påverkan, d.v.s. betydligt kraftigare 
väderförhållanden, havsvattennivåer och jordbävningar 
än övriga säkerhetssystem. OBH är utformat för att 
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kunna hantera härdkylningen om all elmatning är 
borta, både yttre nät och ordinarie reservkraft, eller om 
det inte går att använda havet för att kyla reaktorerna. 
OBH finns installerat på samtliga kärnkraftsreaktorer i 
drift.

RadGis Strålsäkerhetsmyndighetens databas för registrering, 
lagring och visualisering av data från 
strålningsmätningar

Radioaktiva ämnen Innehåller atomer med instabila atomkärnor som 
strävar efter att nå ett stabilt tillstånd genom att 
sönderfalla. Begreppet används oftast både för 
radioaktivt material och för radionuklider.

Radiologisk nödsituation Begreppet är definierat i bland annat Förordning 
(2003:789) om skydd mot olyckor. 

4 kap 17§ Med radiologisk nödsituation avses vid 
tillämpning av 18-20 §§ en plötsligt inträffad händelse 
som

   1. inbegriper en strålkälla,

   2. har medfört eller kan befaras medföra skada, och

   3. kräver omedelbara åtgärder.

(Definitionen träder i kraft 2022-07-01)

Samhällets skyddsvärden Människors liv och hälsa, Samhällets funktionalitet, 
Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 
rättigheter, Miljö och ekonomiska värden,  Nationell 
suveränitet

Samhällsviktig verksamhet Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, 
tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller 
säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för 
samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. 
Se även avsnitt 2.3 i detta program.

Strålskyddsåtgärder/skyddsåtgärder Strålskyddsåtgärder avser åtgärder som vidtas för att 
minska människors pågående eller potentiella 
exponering för joniserande strålning.

Stab En enhet/stödfunktion med allsidig kompetens som 
biträder en högre chef eller annan beslutsfattare med 
insamling och bearbetning av beslutsunderlag, 
ordergivning, samverkan, dokumentation och 
information. Staben leds av en stabschef.

Stokastiska hälsoeffekter Stokastiska hälsoeffekter är slumpmässiga 
hälsoeffekter som kan uppstå på sikt som en följd av 
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exponering för joniserande strålning. Sannolikheten att 
de ska inträffa ökar med ökande stråldos, men 
allvarligheten av hälsoeffekten om den inträffar är 
oberoende av stråldosens storlek. Ett exempel på en 
stokastisk hälsoeffekt är cancer.

Stråldos Stråldos är absorberad, intecknad, ekvivalent eller 
effektiv dos.

Tjänsteperson i beredskap Länsstyrelsen har dygnet runt, året runt en 
Tjänsteperson i beredskap (TiB).

Verksamhet med joniserande 
strålning

Innefattas i en kategori kallat ”planerade 
exponeringssituationer” enligt EUs strålskyddsdirektiv. 
I denna kategori utgår man från dosrestriktioner som 
arbetstagare inte får överskrida. I dessa verksamheter 
är går det att kontrollera nivåerna löpande. 
Verksamheter som ingår är drift av kärnkraftverk eller 
verksamheter med strålning på sjukhus
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Bakgrund
Denna plan utgör en delplan till Program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen. Länsstyrelsen ansvarar för att larma berörda organisationer vid Förstärkt beredskap 
eller Haverilarm. Länsstyrelsen har avtal med SOS Alarm som är den organisation som 
praktiskt utför larmningen. Denna larmplan beskriver vilka organisationer som larmas, 
vilken teknik som används och instruktionen till SOS Alarm.

Omfattning
Denna larmplan omfattar:

 Larmning av nationella aktörer
 Larmning av regionala och lokala aktörer
 Larmning av Länsstyrelsens personal

Denna larmplan omfattar inte:
 Intern larmning inom respektive organisation
 Larmning av räddningstjänstresurser och ambulansresurser

Larmnivåer
Det finns två fastställda larmnivåer, varpå händelsens karaktär avgör vilken av de två 
larmnivåerna som ska utlösas av kärnkraftverkets personal. De två larmnivåerna är 
Förstärkt beredskap och Haverilarm.

Generellt om larmning
Respektive organisation larmas en gång och med samma meddelande. Ett undantag är 
nationella myndigheter med en tydlig regional roll i kärnkraftberedskapen; Polisen, 
Försvarsmakten och Trafikverket. Dessa larmas dubbelt. För organisationer som har egna 
avtal med SOS Alarm används de larmvägar respektive organisation kommit överens om. 
För organisationer som ej har egna avtal med SOS Alarm används SOS Alarms 
inkallningstjänst. Respektive organisation blir uppringd på de telefonnummer man lämnat 
till Länsstyrelsen.

Samtliga organisationer larmas vid båda larmnivåerna.

Samverkanskonferens
För att spara tid i uppstartsskedet kallas det till en första regional samverkanskonferens 
redan i larmmeddelandet. Denna hålls 2-2 ½ timmar efter första larmet. Vid första 
konferensen kommer länsstyrelsen informera om vad som hänt. Övriga organisationer 
förväntas inte lämna lägesrapporter vid detta tillfälle och utrymmet för frågor kommer vara 
begränsat. Larmade myndigheter/organisationer förutsätts aktivera sina planer direkt vid 
larm, inte invänta den första samverkanskonferensen. På motsvarande sätt kommer det 
genomföras en nationell samverkanskonferens. Denna planeras och genomförs av MSB.
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Larmning
Larmning av SOS Alarm
Varje händelse inleds med att Ringhals larmar SOS Alarm och berättar vad som inträffat 
och vilken larmnivå som gäller. Behandlas ej i denna plan.

Larmning av Sveriges Radio Sändningsledning
SR Sändningsledning larmas direkt av Ringhals. Behandlas ej i denna plan.

Larmning av nationella aktörer
MSB och SOS Alarm har arbetat fram en nationell larmplan som kan användas vid t ex
kärntekniska olyckor eller andra större händelser. Den omfattar alla TiB myndigheter 
enligt ”Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters 
åtgärder vid höjd beredskap”. I denna larmlista ingår även samtliga länsstyrelser. Denna 
lista hålls uppdaterad av MSB och SOS Alarm.

Larmning av regionala och lokala aktörer
Regionala och lokala aktörer larmas av SOS Alarm enligt denna plan. Länsstyrelsen håller
kontaktlistan hos SOS Alarm uppdaterad Se bilaga xx.
Notera att kommuner i angränsande län inte kommer larmas via denna larmplan, med 
undantag Marks kommun. Det är upp till varje länsstyrelse att larma sina kommuner.

Larmning av länsstyrelsens personal
Länsstyrelsens personal larmas av SOS Alarms inkallningstjänst. Länsstyrelsen håller 
larmlistan hos SOS Alarm uppdaterad.

Specialfall
Denna larmplan bygger på att Ringhals larmar om Förstärkt beredskap eller Haverilarm 
direkt från normal verksamhet. I det fall det går från först Förstärkt beredskap till 
Haverilarm kommer staber redan att vara etablerade. Detsamma kan gälla även innan 
Förstärkt beredskap. Larmkedjorna i denna instruktion kommer alltid att aktiveras även om 
staberna är bemannade. Kompletterande kontakter mellan staber kommer dock också att 
ske.
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Principskiss över larmade aktörer vid en kärnkraftsolycka på Ringhals.
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Inledning
I samband med en kärnteknisk olycka där det finns risk för utsläpp av radioaktiva ämnen till 
omgivningen, är kraven höga på information och kommunikation till de som kan komma att 
påverkas av utsläppet. Därför är det är av största vikt att de ansvariga myndigheterna på 
nationell, regional och lokal nivå agerar samlat och i största möjliga utsträckning hänvisar till 
Länsstyrelsens kommunikation. Länsstyrelsen har enligt LSO det övergripande 
samordningsansvaret i frågor som rör räddningstjänst och sanering inom det geografiska 
områdesansvaret.

Länsstyrelsens kommunikationsarbete utgår så väl i vardagen som vid kris utifrån en 
kommunikationsfunktion som byggs ut vid behov. Funktionens arbete vid en kärnteknisk 
olycka innefattar dels information till allmänheten. Och dels kommunikation till Länsstyrelsens 
medarbetare samt berörda aktörers medarbetare inom kärnenergiberedskapen samt analys och 
omvärldsbevakning.

Allt kommunikationsarbete grundar sig i Länsstyrelsens kommunikationspolicy med 
tillhörande styrdokument.

Förhandsinformation till allmänheten
Broschyren Vid larm från Ringhals kärnkraftverk har delats ut till boende i den inre och yttre 
beredskapszonen. Utdelning sker i samband med att jodtabletter delats ut till allmänheten.
Vidare har broschyren "Råd till lantbrukare vid larm från kärnkraftverket" delats ut till 
lantbrukare i den inre beredskapszonen och i samband med utdelning av RDS-mottagare har 
särskilda broschyrer medföljt där även en del uppgifter om beredskapen framgått. Den lokala 
säkerhetsnämnden i Varbergs och Kungsbackas kommuner har ett särskilt ansvar att förmedla 
information från ansvariga myndigheter och kärnkraftverket till allmänheten. Lokala 
säkerhetsnämnden anordnar återkommande offentliga möten med allmänheten där 
Länsstyrelsen är inbjuden att delta.

Information finns också tillgängligt via www.lansstyrelsen.se/halland.

Information till allmänheten vid larm
Av larmmeddelandet från Ringhals vakthavande ingenjör, VHI till SOS Alarm ska framgå om 
larmet avser en hotsituation (förstärkt beredskap) eller en utsläppssituation (haverilarm). 
Larmnivåer och vilka åtgärder som följer beskrivs närmare i Program för räddningstjänst.
Via Sveriges Radio meddelas larm enligt förberedda meddelande i Radio Halland, Radio 
Göteborg samt rikstäckande kanaler vid behov. Meddelandena beskriver rekommenderade 
skyddsåtgärder för allmänheten och en kortfattad beskrivning av larmet.

Via Sveriges Television sänds vid larm förberedda meddelandet textat. Det textade 
meddelandet följs av en kartbild vilken visar alarmeringsområdet (den inre beredskapszonen). 
Meddelandet sänds oavsett tid på dygnet men viss tidsfördröjning kan förväntas vid larm som 
sker utanför sändningstid.

Frågor från allmänheten kan besvaras av en upplysningscentral på Länsstyrelsen. Den är den 
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del av Länsstyrelsens kommunikationsfunktion och fyller en viktig funktion i att följa upp 
vanligt förekommande frågor och svar. Målet är att kunna besvara dessa vanligt förekommande 
frågor, vidarebefordra uppmaningar och upplysningar samt ta emot och registrera inkomna 
frågor vid en händelse. Upplysningscentralen kan utökas med stöd av SOS Alarms 
larmnummer 113 13, i sociala medier och med en FAQ på Länsstyrelsens webbplats 
www.lansstyrelsen.se/halland. Utöver ovanstående delges allmänheten information på 
utrymningsplatserna som upprättas vid en kärnteknisk olycka.

Kommunikation under svåra förhållanden
Radioaktiv strålning påverkar människor olika beroende på exempelvis ålder, graviditet eller 
annan hälsostatus. Vid en kärnteknisk olycka är det därför viktigt att snabbt kunna identifiera 
dessa grupper, om det inte gjorts före en händelse för att exempelvis kommunicera ut rätt 
skyddsåtgärder för att på så vis uppnå bästa effekt av skyddsåtgärder.

Vid en samhällsstörning påverkas även de som har specifika behov, det kan vara 
funktionsnedsättningar, läs och skrivsvårigheter eller liknande. Detta ställer höga krav på att 
kommunikationen präglas av enkelhet och förtroende vilket i förlängningen ställer krav på 
valet av kommunikationskanaler samt aktörernas samverkan kring denna kommunikation. 
Informationen ska ges ut i klarspråk, för att så många olika målgrupper som möjligt ska kunna 
ta till sig av budskapet.

Strävan från aktörer ska vara att i så stor utsträckning som möjligt svara på det som efterfrågas 
men om det inte finns möjlighet för detta, ska det hänvisas till lämplig informationskälla. 

Särskild information till sjötrafik 
Förberedda meddelanden vid larm till sjöfarande uppläses i radio respektive textas i TV i 
anslutning till förberedda meddelanden till allmänheten. Vid en kärnkraftsolycka kan Joint 
Rescue Coordination Center (JRCC) sända Viktigt meddelande till allmänheten på de 
kortvågsfrekvenser som passas av den internationella sjöfarten.

Information till lantbrukare
En särskilt viktig grupp i informationshänseende är lantbrukare som i sin verksamhet blir 
berörda av ett nedfall med radioaktiva ämnen. Om en olycka skulle inträffa och utsläpp av 
radioaktiva ämnen skulle ske i sådan mängd att särskilda insatser krävs, måste åtgärder 
förberedas för djurens skötsel och vård.

Strävan bör vara att så långt som det är möjligt bibehålla normala rutiner. Djurens skötsel får 
emellertid aldrig försämras i sådan grad att djuren utsätts för lidande. Särskild information som 
är riktad till lantbrukare har tagits fram av Jordbruksverket.

Länsstyrelsens kommunikationskanaler 
Huvudkanalen för Länsstyrelsens kommunikation med allmänhet, andra organisationer och 
media är webbplatsen www.lansstyrelsen.se/halland. Den är även Länsstyrelsens viktigaste 
kanal vid en kris eftersom den klarar ställda krav på tillgänglighet, prestanda, belastning och 
säker drift, i vardag och vid påfrestningar av systemet. Via webbplatsen går det också att nå 
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våra övriga digitala kanaler.

Sociala medier är en effektiv kanal för att öppna upp en dialog med omvärlden.
Länsstyrelsen i Hallands län kan via sociala medier sprida information
om händelsen och uppmaningar till allmänheten. Utöver det finns det även
möjlighet att svara på frågor som ställts på sociala medier av allmänheten eller
media. Det är därmed viktigt att sociala medier är under ständig bevakning
och att det sker en kontinuerlig uppdatering av dem.

Genom att nyttja sociala medier är förhoppningen att en snabb och omfattande
spridning kan uppnås. Informationen som delas via sociala medier ska vara
kort, koncis och den ska hänvisa var ytterligare information finns att hämta.
Länsstyrelsen arbete i sociala medier beskrivs i Riktlinjerna för arbete i sociala medier.

Information till massmedia
Media har en viktig roll som kanal till allmänheten vid en kärnteknisk olycka. Därför är det 
viktigt att arbetet med att hantera media är snabbt och sakligt för att nå dess fulla potential. 
Information från Länsstyrelsen till massmedia sker kontinuerligt under händelsens utveckling. 
Länsstyrelsen nyttjar ett antal kommunikationskanaler såsom pressmeddelanden, 
presskonferenser och intervjuer. Pressmeddelanden ska vid en händelse skickas med lämplig 
regelbundenhet, anpassad efter situationen och beskriva förändringar eller uppmaningar. 
Pressträffar eller presskonferenser är tillfällen då media ges möjlighet att träffa representanter 
för stabsledning eller räddningsledare för att ställa frågor.

Sveriges Radio har en särskild roll i kriskommunikationen i rollen som beredskapskanal som 
definieras i deras sändningstillstånd. Med anledning av detta har Sveriges Radio Halland bland 
annat en egen sändningsstudio i Länsstyrelsens länsledningsplats så att de snabbt och sakligt 
kan rapportera om det krishanterande arbetet.

Media i fält
Utöver att finnas tillgängliga på stabsplats där räddningsledare och andra nyckelpersoner i 
olyckshanteringen finns till hands, bör Länsstyrelsen ha en beredskap för att möta media på 
plats nära olyckan. Syftet med det är att erbjuda, framförallt media, att beskriva olyckan på ett 
närmare sätt samt erbjuda intervjuer med personal och berörda.

Kommunikationssamverkan med berörda myndigheter
Länsstyrelsens kommunikationssamverkan bygger på den samverkan som beskrivs i kapitel 3 i 
Program för räddningstjänst. I den regionala samverkan finns ett nätverk för kommunikatörer 
som arbetar med samhällsstörningar, kallat Kriskommunikationsnätverket. Utöver det finns det 
långtgående samverkan mellan kommunikationsfunktioner och motsvarande mellan 
länsstyrelserna. För nationell samverkan mellan myndigheter finns dels en samverkan mellan 
kärnkraftslänen i Halland, Kalmar och Uppsala län, Strålsäkerhetsmyndigheten, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, MSB. Utöver det samordnar MSB en rad olika 
sektorsmyndigheter inom det så kallad RN-nätverket
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Inledning

Föreliggande dokument utgör en delplan av Länsstyrelsen i Hallands läns ”Program för 
räddningstjänst - Vid utsläpp av radioaktiva ämnen” och beskriver skyddsåtgärderna 
Inomhusvistelse och Jodtabletter. Denna delplan tillsammans med andra delplaner, stödplaner 
och dokument, svarar mot de krav som ställs i lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt 
förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. 

Program för 
räddningstjänst

Utrymning
Inomhus-

vistelse och 
jodtabletter

Strålnings-
mätning  Kommunikation Sanering Länsstyrelsens 

fältplats Larm

Syfte och mål med inomhusvistelse och jodtabletter  
Syftet med skyddsåtgärderna inomhusvistelse och jodtabletter är att minska de negativa 
hälsoeffekterna hos berörd befolkning till följd av en kärnkraftsolycka på Ringhals eller annan 
inträffad kärnteknisk olycka i Sverige eller utomlands. Skyddsåtgärderna ska vägas mot andra 
lämpliga skyddsåtgärder, såsom utrymning. Målet är att säkerställa att de negativa effekterna 
på allmänhetens och berörda aktörers hälsa till följd av olyckan minimeras, oavsett 
skyddsåtgärd.

Det primära målet1 med inomhusvistelse och jodtabletter är att:

 Allvarliga deterministiska effekter2 kan undvikas

 Sannolikheten för stokastiska effekter3 kan minskas så långt det är möjligt och rimligt. 

Utöver detta är målsättningen även att: 

 Reducera den allmänna oron så långt som möjligt kopplat till kärnkraftsolyckan.

 Minska negativ psykologisk påverkan på allmänheten i övrigt.

1 Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM 2017:27
2 Akuta strålskador
3 Långsiktiga skador, ex. cancer. 
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Metod och tillvägagångssätt 
Delplanens omfattning och samverkande aktörer
Denna plan omfattar hela inre beredskapszonen (0-5 km) kring Ringhals kärnkraftverk, samt 
de delar av yttre beredskapszonen (5-25 km) som ligger inom Hallands län. Planen beskriver 
även övergripande hur Länsstyrelsen förhåller sig till de delar av yttre beredskapszonen och 
planeringszonen (25 – 100 km) som är placerade i andra län. Kronoberg, Västra Götaland, 
Jönköping, Skåne. 

Länsstyrelsens planering för inomhusvistelse och jodtabletter för Hallands län är gjord i 
samverkan med såväl andra kärnkraftslän, som med angränsade län som finns med i yttre 
beredskapszonen och planeringszonen kring Ringhals kärnkraftverk. 

Då flera andra aktörer i länet har en operativ roll i genomförande av skyddsåtgärderna är det 
av stor betydelse att deras beredskapsplanering överensstämmer med Länsstyrelsen i Hallands 
beredskapsplaner.

Kommunikation
Länsstyrelsen och berörda aktörer inom beredskapszonerna som ska ha en förmåga att agera 
vid en kärnkraftsolycka ska ha en kommunikationsplan. Det innebär att alla aktörer med 
uppdrag i skyddsåtgärden inomhusvistelse och jodtabletter för allmänheten på förhand ska 
planera för kommunikationen. Eftersom kommunikation är avgörande för skyddsåtgärderna 
inomhusvistelse och jodtabletter beskrivs nedan vad kommunikationen bör innehålla.

Kommunikation vid inomhusvistelse och jodtabletter

Kommunikation med berörda aktörer och allmänhet bör innehålla följande:

 Varför och vem som har beslutat om inomhusvistelse.

 Förklara att det handlar om att skydda allmänheten och varför det är bäst att vara 
inomhus vid en exponering.

 Informera hur intag av jodtabletter och extrautdelning ska genomföras.

 Hur länge en inomhusvistelse kan komma att pågå, vilka fördelar det är med en 
inomhusvistelse.

 Tydlig information och kommunikation till de arbetsgivare vars arbetstagare har sitt 
dagliga arbete inom beredskapszonerna, vilka restriktioner och beslut som gäller.

 Särskilt riktad kommunikation till dem som av olika anledningar, vid olika tider 
behöver bryta inomhusvistelsen, som lantbrukare med djur och arbetstagare i 
samhällsviktig verksamhet inom det exponerade området.
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 Informera att man genom basala hygienrutiner som att tvätta händerna, duscha och 
byta kläder minskar riskerna väsentligt för att oavsiktligt få i sig radioaktiva ämnen 
exempelvis i samband med måltider. 

 Informera om hur livsmedel och dricksvatten ska hanteras. 

 Uppmana till solidaritet – att hjälpa varandra. Samhällets resurser kommer behöva 
fokusera på de mest utsatta.

Skyddsåtgärd inomhusvistelse

Inomhusvistelse kan kombineras med flera skyddsåtgärder som kan vidtas vid en 
kärnkraftsolycka. På så sätt kan ett effektivt skydd till invånarna uppnås. 

Skyddsåtgärden inomhusvistelse kan exempelvis vara motiverat som enskild åtgärd, i 
kombination med intag av jodtabletter eller som alternativ skyddsåtgärd om till exempel 
utrymning inte kan genomföras. Inomhusvistelse i samband med kärnkraftsolyckor 
kombineras ofta med intag av jodtabletter. Det kan uppstå situationer då det inte är motiverat 
att utrymma men motiverat att rekommendera inomhusvistelse och intag av jodtabletter.

 Inomhusvistelse kan endast användas under en begränsad tid, 24 timmar, max 48 
timmar. 

 Samhällsviktig verksamhet måste säkerställas och upprätthållas. 

Skyddsåtgärden innebär:

 att stanna inomhus med stängda dörrar, fönster och avstängd ventilation i såväl 
bostadshus, kontorsbyggnader som produktionsanläggningar tills ny information 
meddelas genom VMA i radio och TV från Sveriges Radio P4 och från 
utomhusvarningssystem.

Inomhusvistelse kan även genomföras under andra samhällsstörningar.

Vid en kärnkraftsolycka kan den av Länsstyrelsen utsedda räddningsledaren fatta beslut om 
rekommendation om inomhusvistelse och intag av jodtabletter till berörda. Till sitt stöd har 
räddningsledaren ett kärntekniskt och radiologiskt underlag som tas fram av 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Målsättningen bör vara att inleda inomhusvistelsen innan 
exponeringen förväntas äga rum.

Beslut om inomhusvistelse
Länsstyrelsen beslutar om rekommendation om inomhusvistelse.
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Att vistas inomhus minskar inandning av radioaktiva ämnen som förekommer i luften och 
begränsar den externa exponeringen från radioaktiva ämnen i luften och på marken4. 
Inomhusvistelse kan därför vara en effektiv åtgärd vid händelser som kan leda till utsläpp där 
radioaktiva ämnen sprids eller riskerar att spridas i luften, exempelvis genom en brand eller 
explosion.

Livsmedelsverket har tagit fram ett underlag som finns på deras webbplats under "Livsmedel 
vid kris". Livsmedelsverket har förberedda frågor och svar om skyddsåtgärder för livsmedel, 
t.ex. egna grödor och egen brunn. Här kan även budskapet om att man kan äta maten man har 
hemma ha en plats. Båda dessa budskap kan dessutom rymmas i den folder eller annat 
material som planeras för hushållen i de nya utrymningszonerna. 

Allmänheten har det primära ansvaret att skydda sitt liv och sin egendom. De har ett ansvar att 
förbereda sig för olika typer av samhällsstörningar såsom elavbrott eller avbrott i 
dricksvattenförsörjningen. När samhället drabbas av allvarliga störningar på grund av 
exempelvis en kärnkraftsolycka måste samhällets resurser prioriteras. 

Vid allvarliga samhällsstörningar kommer samhällets resurser i första hand att prioriteras till 
dem som har svårt att klara sig på egen hand. Därför är det viktigt att alla har en 
grundläggande beredskap för att klara sig själva över tid. Särskilt vad gäller mat, värme och 
information. Det innebär att allmänheten bör se till att ha egen beredskap för att kunna klara 
av en rekommenderad inomhusvistelse. 

Eventuella konsekvenser vid skyddsåtgärd inomhusvistelse  
En faktor som kan påverka hur länge en inomhusvistelse kan komma pågå är om en 
utrymning är möjlig att genomföra. Det kan vara så att andra omständigheter än 
kärnkraftsolyckan som omöjliggör en utrymning. Det skulle kunna vara allvarliga 
väderhändelser, exempelvis stormar, (Gävle 1998 och Gudrun 2005) som lamslår vägnät, 
bryter kommunikationsförbindelser med mera. 

Andra påverkande faktorer skulle exempelvis skulle kunna vara långvarig strömavbrott, 
avbrott i dricksvatten- och värmeförsörjning eller att samhällsviktig verksamhet inte kan 
upprätthållas (exempelvis att akutsjukvård eller personal från Hemtjänst inte kan ta sig till 
vårdbehövande). 

En försvårande faktor är också eventuell brist på dricksvatten om dricksvatten är/blir drabbat 
av radioaktivt nedfall. 

Säkerhetsrelaterade hot skulle också kunna medföra att utrymning inte är möjlig eller 
försvåras, på grund av bland annat stridsområden, fientlig aktivitet, terror. 

4 Beräkningarna utgår vidare från att inomhusvistelse i ett småhus minskar sköldkörteldosen till hälften jämfört 
med oskyddad vistelse utomhus samt att inomhusvistelse i lokaler som erbjuder bättre skydd, t.ex. källarplan i 
ett småhus eller flerbostadshus med filtrerad ventilation minskar sköldkörteldoser till en tiondel jämfört med 
oskyddad vistelse utomhus (Extrautdelning och intag av jodtabletter för allmänheten i samband med en svensk 
kärnkraftsolycka, SSM 2020:03). 
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Skyddsåtgärd jodtabletter

Sköldkörteln är känslig för strålning och ackumulerar radioaktiv jod vid inandning. Genom 
intag av jodtabletter med stabilt jod förebyggs upptag av radioaktiv jod i sköldkörteln. Efter 
uppmaning av länsstyrelsen bör jodtabletter tas innan radioaktivt utsläpp sker.

Barn och gravida (foster) ska prioriteras. För vuxna över 40 år har jodtabletter liten effekt. 
Intag av jodtabletter används sällan som enda skyddsåtgärd utan kombineras normalt med 
skyddsåtgärden inomhusvistelse eller utrymning.

Det bästa skyddet mot radioaktivt jod är om tabletter intas i förebyggande syfte. Om 
jodtabletter intas i tid och antas verka under den tid det finns lufburen radioaktiv jod minskar 
sköldkorteldosen. Tabletterna ger fullgott skydd under ett dygn och den optimala 
intagsperioden av jod är mindre än 24 timmar före, och upp till två timmar efter, förväntad 
exponering. Det skulle fortfarande vara rimligt att inta jodtabletter upp till åtta timmar efter 
beräknad exponering.5

Förhandsutdelning av jodtabletter
Länsstyrelsen förhandsutdelar jodtabletter i inre beredskapszonen (cirka 5 km från 
kärnkraftverket) och yttre beredskapszonen (cirka 5-25 km från kärnkraftverket) genom 
utskick till hushåll, ägare av fritidshus, förskolor och skolor, arbetsgivare/arbetsplatser och 
platser där många tillfälliga besökare kan vistas, till exempel campingplatser. Jodtabletter 
ersätts systematiskt och vid behov. 

Kompletteringsutdelning av jodtabletter
Länsstyrelsen har en rutin för att säkerställa tillgång till jodtabletter till allmänhet och berörda 
aktörer inom inre och yttre beredskapszon vid en eventuell kärnkraftsolycka. Jodtabletter ska 
kunna distribueras vidare till utrymningsplatser eller liknande för de som saknar egna 
förhandsutdelande jodtabletter. 

Begränsad extrautdelning av jodtabletter
Länsstyrelsen har en rutin för att extrautdela jodtabletter till allmänhet och berörda aktörer 
inom planeringszonen (cirka 25-100 km från kärnkraftverket).  

5 Extrautdelning och intag av jodtabletter för allmänheten i samband med en svensk kärnkraftsolycka, 
SSM 2020:03 

Beslut om intag av jodtabletter 
Länsstyrelsen beslutar, i samråd med medicinsk expertis från Region Halland, 
om intag av jodtabletter.  
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Eventuella konsekvenser vid skyddsåtgärd jodtabletter 
Det kan också vara motiverat att endast fatta beslut om inomhusvistelse, exempelvis i 
situationer när begränsad extrautdelning av jod inte kan genomföras eller det inte finns jod i 
utsläppet. Beroende på utsläppsintervall kan det vara motiverat med inomhusvistelse fast det 
är stora störningar i samhället som gör att inomhusvistelsen kan bli en svår påfrestning. 
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Åtgärder inom beredskaps- och planeringszon
Nedan redovisas åtgärder för berörda aktörer som ska vidtas vid en kärnteknisk händelse 
utifrån länsstyrelsens ansvar enligt gällande lagstiftning. Åtgärderna har identifierats som stöd 
i planeringen men det kan tillkomma andra åtgärder som länsstyrelsen måste hantera. 
Innehållet i delplanen revideras vid behov. 

INRE BEREDSKAPSZON 
0-5 km från Ringhals
Vid larmnivå ”Förstärkt beredskap” från Ringhals

Beslut om att rekommendera inomhusvistelse behöver fattas i god tid för att informera berörda aktörer som 
kan komma att påverkas av ett utsläpp. Detta för att aktörerna ska kunna vidta förberedelser och verkställa 
skyddsåtgärden. Inomhusvistelsen ska inledas innan exponeringen förväntas äga rum och under en begränsad 
tid, 24 timmar, max 48 timmar. Annars måste utrymning övervägas. 

 Vid förstärkt beredskap påbörjas per automatik planering av utrymning av inre beredskapszonen. 

 Om inte utrymning är möjlig, kan beslut om inomhusvistelse behöver fattas i tillräckligt god tid för 
att hinna informera allmänheten, vidta förberedelser och verkställa åtgärden. Rekommendationen om 
inomhusvistelse bör upphävas så snart utsläppet har passerat och det inte finns någon risk för 
ytterligare signifikanta utsläpp. Om utsläppet förväntas pågå under en lägre tid eller endast påverkar 
ett fåtal personer kan utrymning övervägas istället.

 Berörda aktörer behöver säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan upprätthållas under beslut om 
rekommenderad inomhusvistelse.

Berörda aktörer inom beredskapszonerna aktiverar sina respektive kommunikationsplaner. Kommunikation 
kring inomhusvistelse och jodtabletter ska innehålla:

 Hur de som omfattas av en inomhusvistelse ska agera.

 Hur samhällsviktig verksamhet som måste fortgå ska kunna fortsätta att fungera vid beslut om 
inomhusvistelse.

 Hur en extrautdelning av jodtabletter ska genomföras.

 Hur livsmedel och dricksvatten ska hanteras. 

 Under vilka förutsättningar inomhusvistelse för exempelvis samhällsviktig verksamhet under något 
eller några dygn är möjlig.

 När beslut om inomhusvistelse upphävs, varför det upphävs och vad som kommer att ske. Hur en 
återanpassning till vardagen sker.

Vid larmnivå ”Haverilarm” från Ringhals
Ett utsläpp kan inte uteslutas inom 12 timmar. 

Kompletteringsutdelning av jodtabletter kan av tidsmässiga skäl eventuellt inte genomföras.
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YTTRE BEREDSKAPSZON 

5-25 km från Ringhals
Vid larmnivå ”Förstärkt beredskap” från Ringhals

Beslut om inomhusvistelse kan beslutas inom hela yttre beredskapszonen. Beslutet behöver fattas i 
tillräckligt god tid för att hinna informera allmänheten, vidta förberedelser och verkställa åtgärden. 
Rekommendationen om inomhusvistelse bör upphävas så snart utsläppet har passerat och det inte 
finns någon risk för ytterligare signifikanta utsläpp. Om utsläppet förväntas pågå under längre tid 
eller endast påverkar ett fåtal personer kan utrymning övervägas istället. 

 Berörda aktörer behöver säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan upprätthållas under 
beslut om rekommenderad inomhusvistelse.

Beslut om att rekommendera inomhusvistelse behöver fattas i god tid för att informera berörda 
aktörer som kan komma att påverkas av ett utsläpp. Detta för att aktörerna ska kunna vidta 
förberedelser och verkställa skyddsåtgärden. Inomhusvistelsen ska inledas innan exponeringen 
förväntas äga rum.

Länsstyrelsen har förberett en kompletteringsutdelning av jodtabletter inom inre och yttre 
beredskapszonen till allmänheten och berörda aktörer för att distribueras vidare till 
utrymningsplatser eller liknande för de som saknar jodtabletter.

 Länsstyrelsen har en rutin för uthämtning av jodtabletter till kompletteringsutdelning från 
regionalt lager vid Hallands sjukhus Halmstad (se bilaga).

Berörda aktörer inom beredskapszonerna aktiverar sina respektive kommunikationsplaner. 
Kommunikation kring inomhusvistelse och jodtabletter ska innehålla:

 Hur de som omfattas av en inomhusvistelse ska agera.

 Hur samhällsviktig verksamhet som måste fortgå ska kunna fortsätta att fungera vid beslut 
om inomhusvistelse.

 Hur en extrautdelning av jodtabletter ska genomföras.

 Hur livsmedel och dricksvatten ska hanteras. 

 Förutsättningar att kunna genomföra inomhusvistelse för exempelvis samhällsviktig 
verksamhet under något eller några dygn.

 När beslut om inomhusvistelse upphävs, varför det upphävs och vad som kommer att ske. 
Hur en återanpassning till vardagen sker.

Vid larmnivå ”Haverilarm” från Ringhals
Ett utsläpp kan inte uteslutas inom 12 timmar. Kompletteringsutdelning av jodtabletter kan av 
tidsmässiga skäl eventuellt inte genomföras.
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PLANERINGSZON
25-100 km från Ringhals
Vid larmnivå ”Förstärkt beredskap” från Ringhals
Länsstyrelser och berörda aktörer i planeringszonen har förberett för inomhusvistelse och en 
begränsad extrautdelning av jodtabletter till allmänheten. 

Begränsad extrautdelning av jodtabletter

Länsstyrelsen har förberett en begränsad extrautdelning av jodtabletter i planeringszonen till 
allmänheten. 

Arbete pågår att ta fram en rutin för uthämtning av jodtabletter från det nationella lagret i 
samverkan med SSM, Socialstyrelsen, kärnkraftslänen Halland, Kalmar och Uppsala och 
berörda angränsande länsstyrelser. 

Vid larmnivå ”Haverilarm” från Ringhals
Ett utsläpp kan inte uteslutas inom 12 timmar. 

Begränsad extrautdelning av jodtabletter kan av tidsmässiga skäl inte genomföras.
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Bilaga 
Rutin/instruktion för Länsstyrelsen Halland

Bakgrund

Vid en akut händelse när jodtabletterna behöver hämtas.

1. Kontakta Region Hallands TIB, enligt ordinarie kontaktvägar. Berätta vilket eller vilka 
av sjukhusen där jodtabletterna ska tillgängliggöras.

2. Ta er till berört/berörda sjukhus där tabletterna ska hämtas. Ta med 
tjänstelegitimation. Se på bifogad karta för mötesplats, lastkaj som är närmst 
jodlagren.

Varbergs sjukhus

Kör till träslövsvägen, följ skyltning till godsmottagning.

Halmstad Sjukhus

Kör till Nyhamnsgatan. Lastkajen är skyltad Nymansgatan 14.
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1 Inledning
1.1 Förutsättningar
Föreliggande dokument utgör en del av Länsstyrelsen i Hallands läns Program för 
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och svarar tillsammans med andra 
operativa planer, stödplaner och dokument, mot de krav som ställs i lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor samt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. 

Detta dokument beskriver utrymningsprocessen samt upprättandet av utrymningsplats. Det 
måste därför ses i sin helhet. För att förstå syftet med detta dokument kan läsaren även ta 
del av ”Nationell beredskapsplan för hanteringen av kärnteknisk olycka”.

Den här delplanen beskriver planering och genomförande av utrymning, tydliggör 
medverkande organisationers roller och ansvar vid utrymning och beskriver upprättande 
och drift av utrymningsplatserna vid en kärnkraftsolycka på Ringhals. Delplanen består 
således av en beskrivande del och en operativ del. Den syftar till att underlätta i detalj för 
hur ett upprättande av utrymningsplatsen ska genomföras. Berörda organisationer 
uppmanas att ha planen utskriven och tillgänglig i krisledningsplatser och motsvarande. 
Dokumentet är även utformat för att kunna användas som en informationskälla och på ett 
enklare sätt förstå den övergripande strukturen för att kunna bedriva utbildning och övning 
i egen berörd organisation.

1.2 Syftet med utrymningen
Syftet med utrymningen är att minska de negativa hälsoeffekterna hos allmänheten till 
följd av en olycka på Ringhals kärnkraftverk. Utrymningen ska vägas mot andra lämpliga 
skyddsåtgärder, såsom intag av jodtabletter och inomhusvistelse. 

1.3 Mål för utrymningen
Det primära målet med utrymningen är att:

 Så långt som det är rimligt och möjligt säkerställa att de negativa effekterna på 
allmänhetens hälsa till följd av olyckan och utrymningen minimeras.

Utöver detta är målsättningen även att: 

 Reducera den allmänna oron så långt som möjligt kopplat till genomförandet av 
utrymningen.

 Minska negativ psykologisk påverkan på de utrymda och på allmänheten i övrigt.

 Planeringen och genomförandet har gjorts på ett sätt som medför att återgång till 
det normala kan ske så snabbt som möjligt.

 Begränsa de ekonomiska förlusterna som utrymningen kan medföra för näringslivet 
och för de personer som utryms.
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 Begränsa kostnaderna för hanteringen av utrymningen som utförs av myndigheter 
och andra aktörer.

Målsättningen är att skyndsamt kunna utrymma inre beredskapszonen (IBZ) efter att 
larmnivå ”Förstärkt beredskap” har beslutats, eller efter beslut av räddningsledare. 
Räddningsledaren kan fatta beslut om en mindre skyndsam utrymning av IBZ, beroende på 
händelseförloppet på Ringhals. Det mest prioriterade målet för strålskyddet i inre 
beredskapszonen undvika allvarliga deterministiska effekter.

Områden i yttre beredskapszonen som ligger i förväntad vindriktning ut till cirka 25 km 
kan utrymmas inom 12 timmar efter beslut från räddningsledaren. Detta i syfte att nå det 
näst mest prioriterade målet för strålskyddet under en radiologisk nödsituation, nämligen 
att minska sannolikheten för stokastiska effekter så långt det är rimligt och möjligt. En 
utrymning av YBZ ska ej påbörjas innan utrymningen av IBZ är klar. 

1.4 Omfattning 
Denna plan omfattar hela inre beredskapszonen kring Ringhals kärnkraftverk, samt de 
delar av yttre beredskapszonen och planeringszonen som ligger inom Hallands län. Planen 
beskriver även övergripande hur Länsstyrelsen förhåller sig till de delar av yttre 
beredskapszonen och planeringszonen som är placerade i andra län. 

1.5 Relevant författning
- Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
- Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor)
- Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap
- Förordning (2015:1052) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
- Djurskyddslagen (2018:1192)
- Polislagen (1984:387)
- Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet 
- Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
- Socialtjänstlagen (2001:453)

1.6 Beroenden till annan planering
Länsstyrelsens utrymningsplanering för Hallands län är gjord i samverkan med såväl andra 
kärnkraftslän, som med de län som finns med i yttre beredskapszonen och planeringszonen 
kring Ringhals kärnkraftverk. 

Då flera andra aktörer i länet (se kapitel 2, Ansvar och roller) har en operativ roll i 
utrymningsarbetet, är det av stor betydelse att deras utrymningsplanering överensstämmer 
med Länsstyrelsens.  
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1.7 Strategi
Denna utrymningsplan bygger på en kärnkraftsolycka vid Ringhals kärnkraftverk som kan 
medföra att utrymning av inre och delar av yttre beredskapszonerna måste genomföras. Det 
är väderförhållandena, tid till utsläpp och storleken på utsläppet som kommer bestämma 
hur stora områden som ska utrymmas och när utrymningen ska ske. 

Strategin utgår från att en utrymning av IBZ ska ske skyndsamt. Vid ett scenario där man 
har mer tid på sig bör utrymningen av IBZ ske mer stegvis på ett planerat och strukturerat 
sätt. 

Först när utrymningen av IBZ är färdig kan annan utrymning påbörjas. Utrymningen av 
YBZ kan även denna ske skyndsamt, men beroende på scenario kan en sådan utrymning 
även påbörjas flera dagar efter händelsen. Utrymningen av Planeringszonen sker alltid efter 
att strålningsmätningar har påvisat sådana nivåer av strålning att en utrymning är befogad. 
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2 Ansvar och roller
2.1 Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen har i uppgift att vidta de åtgärder som krävs för att skydda människor i det 
egna länet från skadlig inverkan av joniserande strålning vid en kärnteknisk olycka, eller 
vid en överhängande risk för ett utsläpp på en kärnteknisk anläggning. Detta är oberoende 
om olyckan skett i Sverige eller utomlands. Inom området vid den kärntekniska 
anläggningen är det dock innehavarens skyldighet att ha en beredskapsplanering och vidta 
åtgärder, Länsstyrelsens ansvar börjar först utanför verksamheten. 

Enligt förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion är Länsstyrelsen geografiskt 
områdesansvarig myndighet i länet och ska vidare enligt krisberedskapsförordningen 
(2015:1052) vara den sammanhållande funktionen mellan lokala aktörer och den nationella 
nivån. Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är det Länsstyrelsens ansvar att leda 
och samordna räddningstjänsten vid en kärnteknisk olycka. Detta innebär således att 
Länsstyrelsen har utpekade räddningsledare, som ska verka som statlig räddningsledare 
med det operativa ansvaret vid en kärnteknisk olycka inom Länsstyrelsens geografiska 
område. Räddningsledaren fattar således beslut om skyddsåtgärder, exempelvis utrymning. 
Vidare har Länsstyrelsen ansvar för att information samordnas och förmedlas till utrymda 
samt bistår med stöd för planering av mottagning och inkvartering.

I egenskap av kärnkraftslän ansvarar Länsstyrelsen i Hallands län för samordningen av 
vissa beredskapsåtgärder som påverkar flera län efter en händelse på Ringhals 
kärnkraftverk. Däribland strålningsmätning, som är ett viktigt beslutsunderlag för 
genomförandet av utrymningen. 

Flera beslut som Länsstyrelsen fattar påverkar även andra län, exempelvis de som ska 
upprätta mottagningsplatser. Länsstyrelser ska därför i enlighet med samverkansprincipen 
säkerställa att dessa län är införstådda i de beslut som Länsstyrelsen fattar som kan komma 
att påverka dessa län i samband med en händelse på Ringhals kärnkraftverk. 

2.2 Kommunerna 
Kommunerna har en central roll vid hantering av samhällsstörningar, bland annat genom 
bestämmelserna i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor, socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

Vid en kärnteknisk olycka ska kommunerna säkerställa driften av den verksamhet som 
kommunerna bedriver och som anses vara samhällsviktig. Kommunerna har dessutom ett 
geografiskt områdesansvar på lokal nivå, som innebär att de ska verka för att åtgärder som 
vidtas av olika aktörer inför och under en extraordinär händelse samordnas, samt ge 
information till kommuninvånare. Även hantering av kommunal hälso- och sjukvård ingår 
i ansvaret. 

Kommunen har vidare vid utrymning till uppgift att bistå Länsstyrelsen med upprättande 
av utrymningsplatser och ordna mottagning samt inkvartering av utrymda.  

I Hallands län har Kungsbacka och Varbergs kommun samt Marks kommun i Västra 
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Götaland ett särskilt uppdrag vid utrymning som består i att upprätta utrymningsplatser vid 
automatik vid larmnivå höjd beredskap. Detta för att underlätta en snabb utrymning av inre 
beredskapszoner. Övriga kommuner ska kunna upprätta en utrymningsplats eller 
mottagningsplats efter beslut från räddningsledaren. 

2.3 Polismyndigheten 
Polisen är enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor skyldig att lämna den hjälp som 
behövs till räddningsledaren. Polisen har en central roll vid genomförandet av utrymning 
och verkställer utrymningsbeslutet som Länsstyrelsen fattat. Polisens uppgifter är främst 
att spärra av vägar, trafikdirigera, hålla ordning och säkerhet, bevaka utrymda områden 
samt registrera utrymda. En del av registreringen är att bemanna stationen för registrering 
på utrymningsplatser. Polisen kan dessutom kompletteringsvarna med högtalare vid larm 
på kärnkraftverket. 

Polisen verkställer utrymningen efter beslut från Länsstyrelsen och deltar i upprättandet av 
utrymningsplatser tillsammans med berörda kommuner och Försvarsmakten. Polisregion 
Väst deltar i planeringen och genomförandet av en utrymning.

2.4 Försvarsmakten 
Försvarsmakten kan vid begäran ge stöd till insatser som definierats som räddningstjänst 
inom LSO så länge det inte allvarligt hindrar den ordinarie verksamheten. 
Hemvärnsbataljoner bistår polisen och kommunen med stöd vid ett befarat eller inträffat 
haveri vid en kärnteknisk anläggning. Militärregion Väst deltar i planeringen och 
genomförandet av en utrymning. 

2.5 Kustbevakningen 
Kustbevakningen bistår Länsstyrelsen med att stödja räddningsinsatsen ute till sjöss. 
Exempel på stöd är att kunna varna och utrymma de som vistas vid kusten, på öar och till 
sjöss, samt att även spärra av och leda om sjötrafik vid ett befarat eller inträffat haveri vid 
ett kärnkraftverk. 

Det kräver även samverkan med Sjöfartsverket för att de ska kunna informera Sjötrafik 
genom kanaler för kommunikation via JRCC vid sjö- och flygräddningsinsats. 
Sjöfartsverket äger och arbetar i Kustradionätet. 

2.6 Trafikverket
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, 
järnvägstrafik, sjöfartstrafik och luftfartstrafik samt för byggande och drift av statliga vägar 
och järnvägar. I utrymningen stödjer Trafikverket bland annat med:

 Att hantera trafikflödet för utrymningsvägar.
 Omledning och avspärrning.
 Trafikinformation och vägvisning av trafikflödet på vägar och järnvägar som berörs 

i ett utrymningsområde. 
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2.7 Regionen
Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvård samt i flesta fall för kollektivtrafiken. Vid en 
utrymning behöver regionen bland annat kunna upprätthålla katastrofmedicinsk beredskap, 
omorganisera och förstärka sjukvården och bistå med bussar för transport av utrymda. 
Länets uppsamlingsplatser utgår från de ordinarie busshållplatserna. En del av denna 
planering är att Nobina Sverige AB deltar i planeringen kring beredskapen kring Ringhals. 
Detta då Nobina trafikerar dessa linjer på uppdrag av Regionen. 

Regionen ansvarar även för planering för eventuell flytt av patienter från sjukhus eller 
andra vårdinrättningar som regionen ansvarar för och som ligger inom områden som kan 
komma att utrymmas.

2.8 Avdelningen för radiofysik vid Göteborgs universitet 
Avdelningen för radiofysik vid Göteborgs universitet kan bistå kommunen på 
utrymningsplatserna med radiofysiker som hjälper till med personindikering, om behov för 
avsökning uppstår. Ingen personindikering kommer dock att göras innan ett konstaterat 
utsläpp har inträffat. 

2.9 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet 
och nukleär icke-spridning. SSM är en expertmyndighet inom bland annat 
strålskyddsberedskap och utgör ett viktigt stöd för räddningsledaren vid beslut om vilka 
områden som kan behöva utrymmas, baserat på prognoser och konstaterade mätvärden.  

2.10 Jordbruksverket
Vid en utrymning ska Jordbruksverket i första hand stödja Länsstyrelsen i frågor som rör 
hantering och påverkan på djur och djurhållning.

2.11 Ringhals kärnkraftverk
Ringhals ansvarar för de skyddsåtgärder, däribland utrymning, som behöver vidtas inom 
företagets område. 

3 Förberedelser
3.1 Beredskapszoner
Området kring Ringhals kärnkraftverk är indelat i en inre och en yttre beredskapszon, samt 
en planeringszon. 

I den inre beredskapszonen, som ligger närmast Ringhals, finns de största riskerna för såväl 
stokastiska som deterministiska skador till följd av ett utsläpp. Det innebär att denna zon 
måste kunna utrymmas snabbt, även innan ett utsläppt har ägt rum. 

Vid risk för ett större utsläpp kan det även finnas behov av att utrymma delar av den yttre 
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beredskapszonen innan ett utsläpp har ägt rum. Annars genomförs utrymning av yttre 
beredskapszonen och planeringzonen främst baserade på genomförda strålningsmätningar. 
Där är tidshorisonten för en utrymning därför oftast betydligt längre än för den inre 
beredskapszonen. Länsstyrelsen har därför beslutat att kartlägga den inre beredskapszonen 
i stor detalj, medan kartläggningen och planeringen i den yttre beredskapszonen och 
planeringszonen främst är av övergripande karaktär. 

I figur 1 visas resultatet från den kartläggning som har gjorts av Hallands län kopplat till 
utrymning och utrymningsområden samt samhällsviktig verksamhet. För en mer detaljerad 
bild så finns underlaget i GIS.  
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Figur 1 Översiktlig kartläggning av områden och samhällsviktig verksamhet i Hallands län
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3.2 Utrymningsområden
För att underlätta för det praktiska genomförandet av en utrymning är beredskapszonerna 
indelade i olika utrymningsområden. Beroende på vindriktning, läget på Ringhals och 
andra faktorer kan beslut fattas om att en eller flera utrymningsområden utryms. 

Figur 2 Sammanställning av utrymningsområden.
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Utrymningsområdena är indelade enligt följande: 

Förteckning Namn Kilometer-
intervall (ca)

Demografi 
(ca)

1 Inre beredskapszonen, 
Väröhalvön 

0 - 5 3 500

2 Onsalahalvön 15 - 25 24 000
3 Kungsbacka 15 - 25 30 000
4 Frillesås och Åsa 10 - 20 12 000
5 Idala 15 - 25 2 500
6 Veddige 5 - 25 8 300
7 Derome och Årnäs 5 - 25 9 000
8 Varberg 15 - 25 37 000
9 Skällinge 15 - 25 5 300

3.2.1 Inre beredskapszonen, utrymningsområde 1
Gränsen för den inre beredskapszonen följer i huvudsak Västkustbanan förbi Ringhals, 
vilket innebär att hela Väröhalvön omfattas. Järnvägen utgör en naturlig avgränsning som 
är lätt att både identifiera och kontrollera. Öarna utanför kustlinjen som definieras av den 
inre beredskapszonen på fastlandet ingår också i zonen. 

Inom den inre beredskapszonen finns två verksamheter som särskilt måste beaktas vid 
beslut om utrymning: en massaindustri (Södra Cell) och en nätstation (Lahall). 
Nätstationen kan fjärrstyras vid behov. Södra Cell som driver massaindustrin har 
beredskapsplaner för utrymning av egen personal och som möjliggör grunddrift där endast 
en mindre del av personalstyrkan är kvar på anläggningen i skyddade utrymmen1.

3.2.2 Yttre beredskapszonen, utrymningsområde 2-9
Gränsen för den yttre beredskapszonen följer vägar. Utgångspunkten är att samhällen som 
ligger utmed vägarna ingår i zonen oavsett vilken sida om vägarna som samhällena är 
belägna. Öarna som ligger utanför kustlinjen som definieras av den yttre beredskapszonen 
på fastlandet ingår också i zonen. Inom den yttre beredskapszonen finns samhällsviktig 
verksamhet för vilken särskild planläggning krävs vid beslut om skyddsåtgärder, till 
exempel sjukhusen i Varberg och Kungsbacka samt kommunal service i ett flertal 
samhällen. Yttre beredskapszonen kring kärnkraftverket i Ringhals berör två län, Hallands 
och Västra Götalands län.2

3.3 Planeringszonen 
Planeringszonen kommer utrymmas efter att mätningar har genomförts och det påvisats 
vara hög markbeläggning. Detta ger god tid att planera en utrymning inom planeringszonen 
vid en händelse. En kartläggning av berörda område kommer därför att göras enligt samma 

1 SSM, 2017:27, Översyn av beredskapszoner.
2 SSM, 2017:27, Översyn av beredskapszoner.
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principer som i punkt 7. Planeringen i planeringszonen är med dynamisk. 

3.4 Övergripande kartläggning

3.4.1 Djur
Produktionsdjur i utrymda områden bör generellt lämnas kvar. Det är ovanligt att djurägare 
har egna transporter som rymmer djuren i besättningen. Att leta transportör och/eller 
invänta samtransport kommer i de allra flesta fall att ta för lång tid. 

Köttdjur hålls under tak (i stall, ligghall eller liknande) med tillgång till vatten och så 
mycket grovfoder som möjligt. Om det finns mycket stora besättningar med köttdjur i den 
inre beredskapszonen där tillräckligt utrymme under tak saknas, kan det vara nödvändigt 
att avliva djur för att skydda dem från kraftiga strålskador. Myndigheter och näring bör 
samverka i diskussioner om en sådan avlivning av nötkreatur är möjlig, och vilka metoder 
som i så fall kan användas. Distansavlivning med skjutvapen kan möjligen vara ett 
alternativ för djur som hålls utomhus. Sådan avlivning kräver tillgång till personer som har 
tillräcklig kompetens.

Mjölkkor hålls inne i ladugården. De ska ha tillgång till vatten och så mycket grovfoder 
som möjligt. För att minimera kornas mjölkproduktion undvika att de får mjölkstockning 
bör man inte ge kraftfoder, utan enbart grovfoder med lågt näringsvärde som inte ger ökad 
produktion men som ger mättnad.3

En ökande andel av mjölkbesättningar har mjölkningsrobot. Om det, vid en kärnteknisk 
händelse, finns fortsatt tillgång till el så kommer korna kunna fortsättas mjölkas även om 
djurägaren utryms. Kornas välfärd påverkas därmed i mindre utsträckning. I vissa 
besättningar är även utfodringen automatiserad i viss mån.

Husdjur utryms i sådan mån som är rimligt och möjligt. På bussar används samma 
principer som i lokaltrafiken och husdjur transporteras på angivna platser. Det kommer inte 
finnas möjlighet att erbjuda transport av djur som inte kan färdas med buss eller personbil. 
Vid sådana tillfällen ansvarar ägaren för transport och uppstallning av djuren. 

3.4.2 Slutsatser från kartläggningen
 Stor del av befolkningen i inre beredskapszonen har egen bil och kan sätta sig 

själva ta sig till mottagningsplats eller annan plats.  
 Vid utrymning av inre beredskapszonen bör utrymningsplatser upprättas.
 Transportkapacitet i form av bussar/taxibilar kommer inledningsvis vara begränsat.
 Polisresurser kommer inledningsvis vara begränsade.

3 Hantering av djur vid utrymning, Jordbruksverket 2021 (Lotta Andersson)
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 Behov av inkvarteringsplatser för särskilda personer som är behov av stöd av 
samhället i inre beredskapszonen är begränsat och därav finns inget behov att 
upprätta mottagningsplatser på längre avstånd. 

 Ringhals beordrade hemgång/utrymning kommer med största sannolikhet ske innan 
utrymning av inre beredskapszonen är aktuell, då kommunikation med boende i den 
inre beredskapszonen är högst väsentlig för att undvika förvirring.

4 Besluta om utrymning
Arbetsgången för att fatta ett beslut om utrymning följer en process där följande punkter 
ska avhandlas i samband med att beslutet fattas: 

1. Fastställ beslutsmandat 

Beslutsmandat fastställs och eventuella behov av samverkan med andra beslutsfattare, 
exempelvis andra räddningsledare övervägs.

2. Samlad lägesbild

Den samlade lägesbilden (som består av bland annat situationen på Ringhals, prognoser 
och uppmätta mätvärden) används som utgångspunkt för att bedöma behovet av 
skyddsåtgärder. 

3. Handlingsalternativ

Utifrån skyddsbehov överväger beslutsfattaren vilka handlingsalternativ som finns. 

4. Beslut och dokumentation

Beslutet formuleras och processen dokumenteras på ett korrekt sätt.

4.1 Fastställ beslutsmandat
Beslut om utrymning fattas av Länsstyrelsens räddningsledare efter samråd med 
landshövdingen eller landshövdingens ställföreträdare, regionpolischef eller motsvarande, 
SSM, Ringhals och kommunala ledningsgrupperna i berörda kommuner. Om statlig 
räddningstjänst gäller i något annat län med anledning av händelserna på Ringhals ska 
räddningsledaren samverkan med dessa läns räddningsledare innan ett beslut fattas. 
Utrymningsbeslutet ska vara samordnat med eventuella utrymningsbeslut som fattas i 
dessa län. 

Ett beslut om utrymning kan komma att omfatta delar av inre beredskapszonen som främst 
berörs av ett haveriutsläpp med hänsyn till vindriktning, meteorologiska faktorer m.m. I 
händelse av svårbedömda situationer eller i samband med hot om utsläpp kan hela den inre 
beredskapszonen kring Ringhals komma att omfattas av utrymningsbeslutet om tid ges att 
ta ett sådant beslut. Finns förhandsinformation om störningar på Ringhals och tidsramarna 
är tillräckligt stora, kan en utrymning i förebyggande syfte genomföras innan ett utsläpp 
sker. Finns det däremot ingen förhandsinformation och tidsramen är knapp så får en 
avvägning göras om en utrymning ska genomföras eller om rekommendation om 
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inomhusvistelse i kombination med intag av jodtabletter istället föredras. 

Vid förstärkt beredskap ska utrymningsplatserna i Varberg, Kungsbacka och Marks 
kommun gå upp i fas 1 (se avsnitt 5.6.1). Samtliga uppsamlingsplatser i inre 
beredskapszonen ska upprättas. Detta gäller oavsett vindriktning. Vid larmnivå haverilarm 
beslutar räddningsledaren vilka/vilken av utrymningsplatserna som ska vara upprättade, 
främst baserat på spridningsprognos

4.2 Handlingsalternativ
Utifrån de skyddsbehov som beskrivs i en lägesbild fattar räddningsledaren beslut om 
skyddsåtgärder. Dessa kommuniceras också till de det berör. 

Handlingsalternativ Beskrivning och saker att beakta

Besluta om 
förberedelser för 
utrymning

Det kan finnas situationer där hotet inte innebär någon 
omedelbar fara som kräver utrymning men där det finns 
anledning att förbereda allmänheten så att det går fortare att 
utrymma om det senare skulle behövas. Risken med detta 
är att det uppstår spontanutrymning. För att minska 
riskerna för spontanutrymning är det viktig med en 
regelbunden kommunikation om det aktuella läget. Det bör 
även kommuniceras vilka förberedelser som ska göras av 
den enskilde.

Besluta om 
inomhusvistelse och 
intag av jodtabletter

Inomhusvistelse innebär att få människor att stanna 
inomhus ofta med uppmaning om stängda fönster, dörrar 
och ventilation. Detta alternativ är att föredra om inte hotet 
kräver en utrymning, utan att det räcker att vara inne i 
bostaden. Beslutet skulle kunna kombineras med att 
beordra förberedelse för utrymning men då även ge de 
nackdelar ett sådant beslut kan få i form av risk för 
spontanutrymning. Vid behov kombineras åtgärden med 
rekommendation om intag av jodtabletter. 
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Handlingsalternativ Beskrivning och saker att beakta

Besluta om partiell 
utrymning

Partiell utrymning är lämpligt i situationer där hotet inte är 
verksamt men om hotet blir verklighet kommer det kräva 
en snabb utrymning. Beslutet innebär att man som en 
förebyggande åtgärd utrymmer personer som är svåra att 
flytta. Exempelvis kan det vara sjuka, sängliggande, 
funktionshindrade, frihetsberövade, äldre och barn. De som 
stannar kvar och är mera rörliga har därmed bättre 
förutsättningar att snabbt flytta sig ut ur området. Det kan 
även övervägas att flytta djurbesättningar som annars är 
svåra att flytta snabbt. Att kommunicera partiell utrymning 
kan vara en utmaning. Risken för spontanutrymning hos 
individer som inte berörs av den partiella utrymningen är 
stor, vilket bör vägas in i beslutet.

Besluta om en 
utrymning 

Om fara för liv och hälsa inte kan hindras på något annat 
sätt måste utrymning övervägas. Om analysen av den 
samlade lägesbilden visar att skada från hotet är större än 
riskerna att skada människor genom att utrymma så ska 
utrymning beordras. Tiden för att genomföra utrymningen 
bör dessutom vara kortare än den tid som hotet är verksamt 
för att riskerna ska reduceras. 

4.3Beslut och dokumentation
Utrymningsbeslutet ska innehålla:

 Orsak till beslutet och den väntade händelseutvecklingen.

 Riskområden.

 Tid för beslutet. 

 Vilka beslut som har fattats och av vem.

 Det lagrum som beslutet baseras på.

 Vilket utrymningsområde som omfattas av beslutet samt vilken typ av utrymningen 
som ska ske och vilka som ska utrymma. 

 Starttidpunkt när utrymningen ska påbörjas, och om möjligt när den ska vara 
avslutad. 

 Uppsamlingsplatser för utrymmande som kommer att upprättas och när.

 Utrymningsplatser som kommer att upprättas och när.

 Mottagningsplatser som kommer att upprättas och när.
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 Vilka utrymningsvägar som ska användas.

 Eventuell fördelning mellan mottagningsplatserna utifrån utrymningsområden.

 Trafikinformation och vägar som ej får användas. 

 Vad som ska, bör och får medföras av de utrymmande

4.3.1 Behov av samverkan
Strålsäkerhetsmyndigheten 

Beslut om utrymning fattas i samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten som kan lämna 
prognoser och göra bedömningar om risker för haveriutsläpp m.m. samt ge 
rekommendationer om när en eventuell utrymning bör verkställas. 

Ringhals AB

Beslut om utrymning fattas i samråd med Ringhals haveriberedskap som via sin 
kommandocentral (KC) kan lämna aktuella uppgifter om: 

 Förhållandena i anläggningen 

 Händelseutvecklingen 

 Utsläppsprognoser 

 Strålningsmätningsvärden 

 Väderinformation m.m.

Polisregion Väst

Beslut om utrymning fattas i samråd med Polisens regionpolischef eller motsvarande, som 
har till uppgift att verkställa utrymningsbeslutet. Polisregion Väst kan lämna aktuella 
uppgifter om:

 Polispatrullernas grupperingar 

 Transportfordons grupperingar vid brytpunkter m.m.

 Trafiksituationen 

 Avspärrningar

 Utformning av meddelanden som ska sändas i Sveriges Radio P4 och via 
högtalarbilar

 Lägesrapporter från uppsamlingsplatser 

 Lägesrapporter om särskilt omhändertagna personer med särskilt hjälpbehov t.ex. 
personer inom äldre-, och handikappomsorg samt barn inom förskola och övrig 
skolverksamhet 
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Beslut fattas dessutom i samråd med:

Trafikverket

Västra militärregionen

Kustbevakningen

Region Halland

Hallandstrafiken

Kommunala ledningsgrupper i berörda kommuner

5 Utrymma
5.1 Operativ kartläggning
Geodata

Geodatakatalogen är en samlingsplats för geodata på Länsstyrelsen. All geodata som berör 
Ringhals och är beslutad/fastställd läggs upp för förvaltning i Geodatakatalogen. Med 
förvaltning menas att underlaget har en informationsansvarig och att förändringar 
dokumenteras samt att underlaget kontrolleras med viss periodicitet. 

Det finns en intern och extern Geodatakatalog. I den externa distribuerar Länsstyrelsen 
geodata som den bedömer vara av intresse för allmänhet, konsulter, kommuner med flera. 
Den interna Geodatakatalogen har man endast åtkomst till inom Länsstyrelsen.

Från Geodatakatalogen kan man ladda ner geodata till sin geografiska programvara och 
visualisera och analysera vidare. 

Geodata som beskriver något kopplat till Ringhalsberedskapen ligger upplagt i vår interna 
Geodatakatalog och är namngivet LstN Ringhals X. En sökning i Geodatakatalogen på 
LstN Ringhals X ger en snabb överblick av vilket geodata vi har och kan läggas till i GIS-
program för vidare analys och beslutsfattande. 

I nuläget finns ingen geodata relaterat till Ringhals tillgänglig i Extern Geodatakatalog. 
Rekommendationen är att när de nya zonerna och sektorerna är beslutade läggs de upp för 
allmän åtkomst. Motsvarande namnsättning sker i den externa Geodatakatalogen som i den 
interna, dvs LstN Ringhals X.

Förmedla karta/lägesbild 

WebbGIS

Att kommunicera en kartbild/lägesbild internt och externt kan göras genom att addera 
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händelseinformation till existerande WebbGIS alternativt att skapa nya tematiska 
WebbGIS kopplade till händelsen. Länkar till dessa kan läggas upp på intranät och extern 
hemsida. 

GIS-Program

GIS-program gör det möjligt att lägga till nödvändig geodata för ett korrekt 
beslutsfattande. Kartor/underlag kan senare spridas via WebbGIS, inbäddade kartor på 
hemsidor till papperskartor eller digitala produkter.

5.2 Utrymmande 
5.2.1 Utrymning av personal på Ringhals som inte ingår i 
haveriberedskapen

Ringhals personal, entreprenörer m.fl. som inte ingår i haveriberedskapsorganisationen 
utryms efter beslut av Ringhals haveriberedskapsorganisation, en så kallad beordrad 
hemgång. Vid misstanke om kontaminering kommer personal att avsökas och saneras i 
anslutning till anläggningen. 

Ringhals beställer bussar från det transportorganisationen som är stationerat hos 
Polisregion Väst. Om inte denna är i funktion kontaktas Länsstyrelsens tjänsteman i 
beredskap (TiB).

5.2.2 Utrymmande med egna fordon
Utrymmande med egna fordon som behöver hjälp med ett alternativt boende kan förflytta 
sig till aktuell mottagningsplats.  

5.2.3 Utrymmande som saknar egna fordon 
Utrymmande som saknar egna fordon kan uppsöka närmast belägna uppsamlingsplats eller 
kontakta transportkansliet för hjälp med transport. Försvarsmaktens personal 
utgångsgrupperar vid larm vid samtliga uppsamlingsplatser och biträder Polisregion Väst 
med att hjälpa och vägleda allmänheten.

Transportbehov rapporteras från uppsamlingsplatserna till transportorganisation vid 
Polisregion Väst. Via Polisregion Väst och transportorganisationen beordras bussar till 
respektive uppsamlingsplats. Bussar placeras i samband vid angivna brytpunkter oavsett 
om utrymningsbehov föreligger.

5.2.4 Utrymmande som inte själv kan uppsöka uppsamlingsplats
Polisregion Väst ansvarar för att genomsöka utrymningsområdet. I händelse av att personer 
med särskilt hjälpbehov, tex sängliggande i hemmet behöver sjuktransport rekvireras 
sådana fordon från transportorganisationen vid Polisregion Väst. 

5.2.5 Utrymning av förskolor och skolor 
Personer i riskgrupp med särskilt hjälpbehov kommer behöva prioriteras vid en utrymning. 
Länsstyrelsens inriktning för förskolor och skolor är att så fort som möjligt säkerställa att 
barn utryms och flyttas till en utrymningsplats där de registreras. Detta för att undvika att 
vårdnadshavare åker i felaktig riktning i utrymningsområdet för att själva försöka hämta 
sina barn på skola eller förskola. Barn och vårdnadshavare ska i stället återförenas på 
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utrymningsplatsen. Enligt Länsstyrelsens program för räddningstjänst ska kommunerna 
inom inre beredskapszonen samt Polisregion Väst, i förebyggande syfte vara beredda att 
efter beslut snarast kunna ta hand om barn i förskolor, skolor inklusive privata och 
kooperativa verksamheter m.fl. vilka kommunen har ansvar för inom den inre 
beredskapszonen. 

Detta omhändertagande ska kunna göras när utrymning beordras i den inre 
beredskapszonen. Andra personer med särskilt hjälpbehov kan också komma att omfattas 
av ovannämnda åtgärder.

Omhändertagande av ovannämnda grupper som innebär en gemensam flyttning till närmsta 
utrymningsplats ska ske på uppdrag av Länsstyrelsen. Flyttning av grupper som 
kommunen åtagit sig ansvaret för får inte göras under pågående utsläpp eller då 
Länsstyrelsen finner risken stor för omedelbara utsläpp.

Polisregion Väst ska utan särskild order förbereda utrymning genom att förbereda 
transportresurser som hålls insatsberedda i avvaktan på beslut om utrymning. Vidare vidtas 
sådana förberedelser som är nödvändiga för att en utrymning av personer med särskilt 
hjälpbehov ska kunna genomföras.

Beslut om att förskolor, skolor m.fl. utrymts ska snarast möjligt delges samtliga 
ledningsstaber.

5.2.6 Jämställdhet och utrymning
Enligt forskning kring utrymning är kvinnor generellt mer benägna att utrymma än vad 
män är. Kvinnor är ensamstående föräldrar i högre utsträckning än män, samt utför mer 
vård av närstående äldre. Kvinnors möjlighet att utrymma på egen hand är mindre än mäns: 
Kvinnor har mindre tillgång till bil än män – personbilar ägs i större utsträckning av män 
och män har körkort för personbil i större utsträckning än kvinnor och åker regelbundet 
med bil i högre utsträckning än kvinnor. Fler kvinnor än män använder kollektivtrafik som 
huvudsakligt färdmedel. 

5.2.7 Turister
Flera populära turistmål finns inom samtliga utrymningsområden. Turister tenderar att ha 
god tillgång till egna fordon, men har sämre lokalkännedom än fastboende. 
Kommunikation till dessa om var utrymningsplatser och mottagningsplatser är placerade 
behöver därför vara extra tydlig. 
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5.3Utrymning av inre beredskapszonen
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5.3.1 Uppsamlingsplatser

Uppsamlingsplatser syftar till att hjälpa de utrymmande som inte kan transportera sig 
själva ut ur utrymningsområdet. Till allra största del kommer uppsamlingsplatser att vara 
belägna på redan befintliga busshållplatser runt om i området. Länsstyrelsen meddelar via 
Sveriges Radio P4 vilka uppsamlingsplatser som är aktuella. I tätorterna är 
uppsamlingsplatserna bemannade av en mindre organisation, och där finns även polisen på 
plats för att upprätthålla den allmänna ordningen. På övriga uppsamlingsplatser möter de 
utrymmande i stället en representant för utrymningsorganisationen i samband med att man 
går ombord på bussen. På bussarna finns utrymningsvärdar som berättar för de utrymda om 
vilken utrymningsplats som man är på väg till och vad som kommer att hända där. 

5.3.2 Utrymningsvägar och insatsvägar
Resurser som ska medverka vid en utrymning av inre beredskapszonen ska i första hand 
använda de primära transportvägarna. Transportvägarna ska enkelriktas så tidigt som 
möjligt och tillfartsvägarna ska spärras av, så att invånare ej kan ta sig in i 

Kungsbacka
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utrymningszonen. 

5.4 Utrymning av yttre beredskapszonen
5.4.1 Uppsamlingsplatser

Även i YBZ utgår uppsamlingsplatserna från bland annat ordinarie busshållplatser. 
Uppsamlingsplatser kan även vara andra samlingspunkter som skolor och omsorgsboenden 
där bussar kan hämta upp. Länsstyrelsen meddelar via Sveriges Radio P4 vilka 
uppsamlingsplatser som är aktuella. Detta för att underlätta kommunikationen kring var 
platserna är belägna. Uppsamlingsplatser kommer endast att aktiveras i de 
utrymningsområden där ett utrymningsbeslut är fattat. För spontanutrymmande erbjuds 
inga uppsamlingsplatser. 

5.4.2 Utrymningsvägar och insatsvägar
Resurser som ska medverka vid en utrymnings av inre beredskapszonen ska i första hand 
använda de primära transportvägarna. Transportvägarna ska enkelriktas så tidigt som 
möjligt och tillfartsvägarna ska spärras av, så att invånare ej kan ta sig in i 
utrymningszonen. Detta görs främst i samverkan med Trafikverket och polisen.

5.5Utrymning av planeringszonen
Utrymning i planeringszonen sker endast efter genomförda och verifierade 
strålningsmätningar i området. Det är därför aldrig aktuellt med en skyndsam utrymning i 
planeringszonen. 

5.6Utrymningsplatser översikt
En utrymningsplats är en plats som de utrymda kan välja att besöka om de har behov av 
detta. Utrymningsplatsen är placerad i närhet av det utrymda området. Efter att de utrymda 
har besökt en utrymningsplats kan de antingen fortsätta vidare till egen ordnad 
inkvartering, eller transporteras vidare till en mottagningsplats för att få stöd med 
inkvartering. 

Målen med att upprätta en utrymningsplats är:

 Att öka tryggheten hos de som utryms genom information och möjlighet till enklare 
personsanering. 

 Att öka säkerheten för de utrymda som har särskilda stödbehov.

 Att på ett tydligt kommunicerat och säkert sätt återförena barn som har utrymts från 
verksamheter med sina vårdnadshavare.

 Att samordning med mottagningsplatser sker på ett sådant sätt att logistiken kring 
mottagning och inkvartering förenklas.

 Att de utrymda får möjlighet att transporteras vidare till en mottagningsplats så 
snart som är rimligt och möjligt.  
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Kommunerna ansvarar för att organisera och bemanna utrymningsplatsen. Detta bör ske i 
samverkan med Länsstyrelsen, Polisregion väst, räddningstjänsten och andra berörda 
aktörer. Planeringen för utrymningsplatsen kan utgå från befintlig planering för 
kommunala trygghetspunkter. Kommunen ska rapportera till Länsstyrelsen i samband med 
att utrymningsplatsen är iordningställd och klar för drift. 

5.6.1 Utrymningsplatser för inre beredskapszonen

Utrymningsplatserna är initialt belägna i yttre beredskapszonen. Tiden de utrymmande 
befinner sig på utrymningsplatsen bör vara så kort som möjligt. På en utrymningsplats 
finns möjlighet till lättare personsanering (duscha och byta kläder), information, 
upphämtning av barn som har utrymts från skolor och förskolor, samt avtransport till 
mottagningsplatser. 

För beredskapen kring Ringhals finns följande förberedda utrymningsplatser:

 Marks kommun, Kunskapens hus.

 Kungsbacka kommun, Aranäsgymnasiet.

 Varbergs kommun, Sparbankshallen.

Dessa platser upprättas i två faser. Den första fasen upprättas per automatik vid larmnivå 
höjd beredskap, och används främst vid den initiala utrymningen av inre beredskapszonen. 
I denna fas bemannas endast de mest grundläggande funktionerna på utrymningsplatsen, 
och syftet med platsen är att kunna ge de utrymda skydd för väder och vind. I den andra 
fasen utökas utrymningsplatsen med fler funktioner, bland annat utspisning, information, 
registrering av de utrymda och POSOM. 

5.6.2 Utrymningsplatser för yttre beredskapszonen

Vid utrymning av yttre beredskapszonen ska samtliga kommuner som angränsar till den 
yttre beredskapszonen vara beredda på att upprätta en utrymningsplats efter beslut från 
räddningsledaren. Vid utrymning av yttre beredskapszonen sker registrering istället på 
mottagningsplatsen.

5.6.3 Kravspecifikation för utrymningsplatser
För att uppnå målen för utrymningsplatsen ska kommunerna planera för att följande 
verksamheter ska finnas i de olika faserna. De föreslagna funktionerna är ett stöd i denna 
planering, för att likrikta verksamheten på de olika utrymningsplatserna. 
Fas 1, Uppstart

Uppstartsfasen bedöms vara de första timmarna efter att utrymningsplatsen startas upp. 
Syftet med denna fas är att snabbt ge de utrymda en plats att vistas på tills des att 
mottagningsplatserna har startats upp fullt ut. 

Verksamhet

 En uppvärmd lokal. 
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 Toaletter.

 Plats för bussar att stanna och släppa av folk.

 Parkeringsyta för bilar. 
Funktioner

 En platsvärd, exempelvis en vaktmästare. Värden ansvarar även för att låsa upp 
byggnaden och svara på enklare frågor, exempelvis var toaletter finns. 

 En funktion som ansvarar för ordning på platsen, lämpligen en polis.

 När förskole- och skolbarn anländer, en funktion som omhändertar verksamhetens 
behov. Lämpligen de pedagoger som följde med barnen i samband med 
utrymningen. 

Fas 2

Verksamhet

 Mat och dryck till de utrymda. 

 Förmåga att administrera återförening mellan vårdnadshavare och utrymda skol- 
och förskolebarn.

 Förmåga att ta emot personer med visst vårdbehov, exempelvis äldre som har 
hemtjänst eller personer inom äldre- och handikappomsorg. Lokalen måste därför 
vara tillgänglighetsanpassad. 

 Information till de utrymda om händelsen och utrymningen.

 Ett utrymme iordningställt för en ledningsfunktion med ansvariga aktörer. 

 Möjlighet till enklare personhygien i form av dusch.

Funktioner
På utrymningsplatsen bör följande funktioner finnas: 

 Platschef som ansvarar för samordningen av arbetet på utrymningsplatsen och de 
olika aktörernas insatser.

 Funktion som ansvarar för samordning med Länsstyrelsen och med 
mottagningsplatserna. 

 Funktion för att hantera återförening av barn med vårdnadshavare. Bör förstärkas 
med stöd från polisen för att säkerställa en säker hantering. 

 Funktion för att möta upp särskilda vårdbehov på plats. Bör bemannas av personal 
från kommunal omsorg. 

 Parkeringsvärdar.

 Informationsfunktion. 
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 Enklare förtäring för de utrymda. 

 Frivilligsamordnare. 

 Sjukvårdsresurs som kan göra triage, bedöma, behandla och vidareremittera. 

Fas 3 Avsök och sanering

Avsök och sanering kommer endast att upprättas om utrymning görs efter att ett 
konstaterat utsläpp har ägt rum. Alla utrymningsplatser kommer inte att ha kapacitet för 
avsök och sanering. Länsstyrelsen kommer att göra en bedömning om vilka platser som är 
lämpliga för denna fas efter att kommunerna har kommit längre i sin planering av 
utrymningsplatserna. Avsök och sanering påbörjas endast efter ett beslut från 
räddningsledaren. 

Uppskattad förmåga
Omfattning av utrymningen kan variera kraftigt beroende på scenario. I den yttre 
beredskapszonen bor totalt ca 120 000 människor. Det är dock mycket osannolikt att beslut 
fattas om att hela den yttre beredskapszonen ska utrymmas samtidigt. 
Planeringsförutsättningen bör i stället vara att maximalt hälften (60 000 människor) 
utryms. Av dessa 60 000 har ca 20 % 12 000 människor hjälpbehov4. I ett sådant scenario 
skulle minst fyra utrymningsplatser öppnas. Utrymningen bör kunna genomföras 
Kapaciteten för utrymningsplatsen ska därför vara att kunna hantera 3 000 människor över 
12 timmar. 

5.7 Frivilliga och spontanfrivilliga
För en så stor uppgift som att organisera och genomföra en storskalig utrymning bedöms 
inte de ansvariga aktörernas egen personal räcka till. Det kommer att behövas extra 
personal och en bra lösning på detta är att använda frivilliga. Det är en stor fördel att 
använda frivilliga försvarsorganisationer eller andra frivilligorganisationer då de redan är 
organiserade på ett sätt som underlättar både rekrytering, utbildning och ledning av 
resurserna. Frivilliga kan användas som en generell resurs för olika typer av krishantering 
om avtal skrivs i förväg. Utrymning kan därmed vara ett av flera olika behov som kan 
uppfyllas med frivilliga.

5.8 Transporter
Beroende på utrymningsområdets förutsättningar kan antalet personer som behöver hjälp 
med transporter variera mellan 10-30%5. Övriga bedöms kunna transportera sig själva via 
egna fordon, kollektivtrafik, via cykel eller gåendes. Hanteringen av planering, 
genomförande och uppföljning av transporter hanteras av transportledarfunktionen.

5.8.1 Transporter för hjälpbehövande
De som har behov av transportstöd hänvisas främst till uppsamlingsplatserna för transport 
till en utrymningsplats. Utöver det bör man även uppmana människor att hjälpas åt och att 

4 HANDBOK Storskalig utrymning – del 1 grunder
5 HANDBOK Storskalig utrymning – del 1 grunder

Page 29 of 35



alla bilar bör vara fyllda när man kör ut ur området. 

5.8.2 Hantering av trafikflöden
De som utrymmer med eget fordon utgör en stor del av de utrymmande och det kommer 
sannolikt att uppstå trafikproblem som påminner om rusningstrafiken i storstäderna. För att 
underlätta framkomligheten och korta ner utrymningstiderna kan följande åtgärder vara 
lämpliga. Det görs i samverkan med Trafikverket och följande punkter bör beaktas:

 Bedöm hur allmänheten kan förväntas välja att förflytta sig på eget initiativ. Här kan 
tillgången på el för kollektivtrafik vara en avgörande faktor.  

 Värdera tillgängliga vägar efter avstånd till mål, kapacitet, bärighet, skador på 
infrastruktur och sårbara punkter (exempelvis broar & tunnlar).

 Planera för reservvägar och fördela trafikflödena på fler vägar om möjligt.

 Besluta om vägar kan enkelriktas i båda körfälten för att öka kapaciteten. 

 Var tydlig med vilka utrymningsvägar som ska användas i första hand och vilka som 
ska undvikas. Det kan finnas insatsvägar där räddningsfordon måste komma fram. 
Använd radioinformation, dirigering, vägvisning samt fasta och mobila skyltar. 

 Säkerställ så långt möjligt service efter vägen i form av sjukvårdsplatser, platser för 
larm via fast telefon, toaletter, nödproviant, dricksvatten och drivmedel.

 Säkerställ vägassistans med specialfordon som kan bogsera undan trasiga fordon och 
eventuellt föra dem till verkstad. 

5.9 Ordning och säkerhet
Polisen ansvarar för att upprätthålla allmän ordning, även vid en utrymning. Särskilda 
frågor där samordning bör ske med polisen är: 

 Att säkerställa att barn är med sina föräldrar eller släktingar och inte har hamnat med 
främlingar som utnyttjar situationen. Detta kräver även samordning med skolor och 
barnomsorg. 

 Att personer på väg ut ur området förhindras att plundra, exempelvis butiker och 
bostäder som står tomma. Kräver samverkan med näringslivet och kommunerna. 

 Att det vi knappa resurser sker rättvis fördelning av förnödenheter och att 
distributionen av förnödenheter skyddas och sker på lämpligt sätt. Här krävs 
samordning mellan räddningsledaren, polis och kommuner. 

 Att det vid köbildning undviks oroligheter i stora folkmassor. Här krävs samordning 
med Trafikverket och aktörer som bedriver kollektivtrafik i länet. 

5.10 Djur
I Länsstyrelsens grunduppdrag ligger att utföra djurskyddskontroller för att se till 
att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Om djuren lämnas kvar när djurägaren 
utryms, måste det finnas en plan för vem, och under vilka former, djuren ska ges foder, 
dricksvatten och tillsyn. Detta måste samordnas med avspärrningar av det utrymda 
området. Exempelvis kanske hotet tillåter regelbundna besök för att säkerställa djurens 
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behov.  

Djurhållaren har relativt stort ansvar för genomförandet av utrymningen av de egna djuren 
och en stor del av planeringsansvaret ligger på den enskilde djurägaren. Alla beslut som 
handlar om djur bör samordnas med LRF och länsveterinären och Jordbruksverket. 

Husdjur utryms i sådan mån som är rimligt och möjligt. På bussar används samma 
principer som i lokaltrafiken och husdjur transporteras på angivna platser. Vid transport av 
djur som inte kan färdas med buss eller personbil så ansvarar ägaren för transport och 
uppstallning av djuren. 

5.11 Personsanering
Sanering av utrymmande kommer endast att genomföras efter att ett bekräftat utsläpp har 
ägt rum. Målbilden är att utrymningen av IBZ, och i vissa scenarier även delar av YBZ, ska 
ha genomförts innan ett utsläpp äger rum. Personsanering kan därför tillkomma som en 
funktion på utrymningsplatser och mottagningsplatser först efter ett bekräftat utsläpp. I ett 
sådant läge kan det även vara lämpligt att genomföra avsök på de utrymmande.

På utrymningsplatsen görs då en avsökning (hädanefter benämnt som personindikering), 
vilket innebär en mätning av radioaktiva ämnen. Efter personindikeringen går de utrymda 
som inte är kontaminerade vidare till registreringsfunktionen. De utrymda som är 
kontaminerade går vidare till duschar för personsanering och därefter går de till 
registreringsfunktionen. Kommunerna ansvarar för att bistå vid personsaneringen samt 
förse med handdukar, kläder, skor etcetera till sanerade personer.

Personer som bedöms vara kontaminerade måste duscha och byta kläder. Radiofysiker från 
Göteborgs Universitet samt Försvarsmakten hjälper de personer som inte kan duscha 
själva.

5.11.1 Åtgärdsnivå
Dosrat från gamma, uppmätt nära personen, som överstiger bakgrunden vid mätplatsen 
(överstiger bakgrunden med mer än 0,5 µSv/h); aktivitet av betastrålare > 1 Bq/cm2 (1 000 
Bq/cm2) eller aktivitet från alfastrålare > 0,1 Bq/cm2 (100 Bq/cm2). Vid nivåer högre än 2 
µSv/h, 10 000 Bq/cm2 respektive 1 000 Bq/cm2 ska personen skickas vidare till medicinsk 
undersökning.

5.12 Registrering
Det kan vara svårt att få en fullständig bild över alla som befinner sig i utrymningsområdet 
och därmed påverkas av ett utrymningsbeslut. Därför kan både enskilda individer och 
samhällsaktörer ha nytta av registrering men det är inte rimligt att räkna med att alla ska 
registrera sig. I flöden på olika platser bör registreringen vara frivillig och placeras i slutet 
av olika flöden för att inte skapa flaskhalsar såvida det inte måste ske tidigt kopplat till 
säkerhet eller medicinska hänsyn. För att kunna nyttja service från socialtjänsten måste 
kommunen veta vilka som behöver stöd i enlighet med socialtjänstlagen (2001:453). 

De verksamheter som måste flytta ansvarar själva för att nödvändiga handlingar finns 
åtkomliga på distans eller tillgängliga på papper. Hit hör exempelvis patientjournaler, 
internregister och personal-/barnlistor.
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Vid utrymnings av inre och yttre beredskapszonerna ansvara polisen av registrering av 
allmänhet. De som ska registreras är: 

 Personer som eventuellt kan ha försvunnit för att om nödvändigt efterspana eller 
eftersöka dem i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Registreras 
som eftersökta personer. 

 Enskilda individer kan ha behov av att få riktad information för tillfälligt boende 
eller ersättning vilket måste kunna skickas ut via kontaktvägar som framgår i 
registreringen. 

 Försäkringsbolag kan kräva en registrering för att godkänna ersättningsanspråk på 
egendom som förstörts i samband med utrymningsbeslutet.

 Personer som ska avtransporteras mellan olika platser bör registreras för att 
underlätta för transportledningen och mottagningsledaren

Gällande utrymning av nötkreatur, grisar, får och getter ska förflyttningen anmälas till 
Jordbruksverkets centrala djurdatabas. Detta går bra att göra i efterhand när man nått 
mottagningsplatsen
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6 Ta emot 
6.1 Mottagningsplatser 
Mottagningsplatsen syftar till att erbjuda uppehälle för utrymmande som behöver 
inkvarteras under en längre tid men även service för de som behöver ett kortare stöd för att 
sedan ta sig vidare. Länsstyrelsen ansvarar för att de utrymda får möjlighet att söka upp en 
mottagningsplats, även om platserna inte är belagda i Hallands län. 

Mottagningsplatserna är lämpligen placerade utanför YBZ, då tanken är att människor ska 
kunna få stöd från mottagningsplatsen under en längre tid. Detta innebär att Hallands län 
inte har några mottagningsplatser inom sitt område. Lämpliga mottagningsplatser är 
placerade i angränsande län, exempelvis i eller i närheten av Trollhättan, Falköping, 
Jönköping, Ljungby och Båstad.

6.2 Samordning med mottagande län
Det är viktigt att det finns en tydlig samordning mellan Hallands utrymningsorganisation 
och mottagningsplatserna. Detta gäller särskilt avseende upprättandet av 
mottagningsplatser, samt vid avtransport från utrymningsplatserna till 
mottagningsplatserna. Utifrån data från utrymningsplatserna ska Länsstyrelsen 
sammanställa data till mottagningsplatserna gällande: 

 En uppskattning av hur många som kan förväntas komma till respektive 
mottagningsplats.

 När de utrymmande förväntas anlända till mottagningsplatsen.

 Personer med särskilda hjälpbehov bland de utrymmande. 

 Prognos för minsta tid som utrymningen kommer att fortgå.

6.3 Mottagning vid kärnkraftsolycka i annat län
Vid en olycka på Forsmark eller OKG:s kärnkraftverk kan det bli aktuellt att upprätta 
mottagningsplatser i Hallands län. Detta blir i sådana fall en kommunal uppgift, då det är 
mycket låg sannolikhet att det blir statlig räddningstjänst i Hallands län vid en 
kärnkraftsolycka i annat län. Länsstyrelsen kommer dock att stötta kommunerna enligt sin 
uppgift kopplat till det regionala områdesansvaret. 
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7 Återflytta 
En utrymnings av inre beredskapszonen kommer att ske redan vid larmnivå höjd 
beredskap. Det innebär att om situationen på Ringhals stabiliseras så kan en utrymning ske, 
trots att händelsen senare inte resulterar i ett utsläpp. Vid ett sådan scenario är 
målsättningen att återflyttning sker så snart som faran för ett utsläpp är över. 

Vid en händelse som resulterar i ett utsläpp finns det risk för att det kan ta lång tid innan de 
utrymda kan få återflytta till det utrymda området. Målet ska vara att återflyttning kan ske 
så snart som är rimligt och möjligt. Det är av stor vikt att information om läget och 
prognoser för återflyttning löpande delges de utrymda. Länsstyrelsen är ansvarig för 
saneringen efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning, detta 
beskrivs mer utförligt i Länsstyrelsens delplan Saneringsplan. Återflyttning kommer då att 
ske efter att strålningsmätningar och eventuell sanering kan garantera allmänhetens hälsa. 

De utrymda ska erbjudas inkvartering. Initialt kan man inkvartera de utrymda i större 
lokaler, exempelvis gympasalar, men kort därefter bör man erbjuda de utrymda enskilda 
boenden på konferensanläggningar, hotell och liknande. I ett läge där omfattande sanering 
krävs kan det bli aktuellt att hitta nya boenden till de utrymda. 
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1. Inledning 
Föreliggande plan är en delplan till Länsstyrelsen i Hallands läns ”Program för räddningstjänst 
– Vid utsläpp av radioaktiva ämnen”. Planen beskriver hur strålningsmätning ska genomföras 
inför, under och efter en eventuell kärnkraftsolycka med utsläpp av radioaktiva ämnen eller 
annan kärnteknisk olycka i Sverige eller utanför landets gränser. Planen riktar sig främst till 
Länsstyrelsens organisation för strålningsmätning och krisorganisation, men även berörda 
aktörer inom kommunala och statliga organisationer. Planen omfattar hela nedfallet av 
radioaktiva ämnen och är därmed inte avgränsad geografiskt till Hallands län.

Ett utsläpp från ett kärnkraftverk kan leda till att stora områden förorenas av radioaktiva 
ämnen. För att kartlägga vilka områden som förorenats krävs strålningsmätningar för att 
fastställa nedfallets utbredning och omfattning. Man kan även mäta vilka ämnen det är som 
avger den joniserande strålningen. I det tidiga skedet av räddningstjänstarbetet är 
strålningsmätning avgörande för att snabbt kunna skapa sig en bild av vilka skyddsåtgärder 
som behöver vidtas för drabbade områden. I saneringsskedet behövs strålningsmätning för att 
kunna identifiera vilka områden som kräver sanering.

1.1 Planens syfte 
Planen syftar till att skapa förmåga till strålningsmätning vid en kärnkraftsolycka med utsläpp 
av radioaktiva ämnen. Denna förmåga skapas genom att organisera resurser för 
strålningsmätningar. Mätresultaten från strålningsmätningarna ska sedan utgöra ett underlag till 
beslut om skyddsåtgärder samt att bidra till att målen med krishanteringen uppnås.

Planen omfattar kartläggning av hela nedfallet efter utsläpp oavsett vilket län det landar i, samt 
samordning av mätbehov från berörda län.

Arbetet kräver omfattande samordning av resurser och samverkan mellan aktörer för att 
effektivitet ska uppnås. Det är viktigt att alla inblandade i förväg känner till sina uppgifter och 
känner sig säkra i sina respektive roller. 

God arbetsmiljö är en av grunderna i det förberedande arbetet och under insats, då ett stort 
antal människor kommer att delta och delar av uppgifterna kan komma att utföras i miljö med 
joniserande strålning. 

I planen beskrivs även initial och förutbestämd mätstrategi, organisation, arbetssätt och 
arbetsmiljöarbete. Ytterligare syfte är att bidra till nationell och internationell information om 
händelsen.

1.2. Legala förutsättningar 
Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och förordningen (2003:789) om skydd 
mot olyckor (FSO) är länsstyrelsen ansvarig för räddningstjänst och sanering efter en 
kärnteknisk olycka. 
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Länsstyrelsen kan enligt Förordning (2003:779) om skydd mot olyckor erhålla bistånd från 
andra aktörer. Exempelvis ska kommuner inom en beredskapszon bistå länsstyrelsen i arbetet 
med beredskapsplanering och vidare ska kommuner inom planeringszonerna bistå i arbetet 
med strålningsmätning och rapportering av mätresultat genom att ställa personal och 
nödvändig egendom till förfogande (4 kap 28§). Strålsäkerhetsmyndigheten ska bland annat ge 
råd om strålningsmätningar samt samordna och bistå med strålskyddsbedömningar vid 
räddningstjänst (4 kap 30§).

1.3. Ekonomiska förutsättningar
Ersättning för kostnader för räddningstjänst och sanering efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen 
från en kärnteknisk anläggning regleras genom LSO (2003:778) samt Atomansvarighetslagen 
(1968:45). 

2. Organisation och ledning 
2.1. Länsstyrelsen i Hallands läns krisledningsorganisation
Länsstyrelsen i Halland organiserar sig utifrån en förbestämd struktur vid samhällsstörningar. I 
Länsstyrelsens Stabsinstruktion samt Regional samverkansstrategi beskriver länsstyrelsen 
krisledningsorganisation internt och samverkan med andra aktörer. 

En kärnkraftsolycka skiljer sig något från andra typer av samhällsstörningar. Bland annat vad 
gäller de olika funktioner som kommer finnas i krisledningsorganisationen. Exempelvis 
tillkommer ledningsfunktionerna räddningsledare och saneringsledare. 
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Figur 1 Organisationsschemat visar hur krisledningsorganisationen vid en kärnteknisk olycka ser ut.

2.1.1. Länsstyrelsen i Hallands läns organisation för strålningsmätning

Länsstyrelsens organisation för strålningsmätning består av mätledare, mätsamordnare, mätstöd 
samt mätpatruller. Organisationen bemannas främst av länsstyrelsens personal, länets 
räddningstjänster och nationella experter och specialister. 

Mätledaren ansvarar för verksamhetens strategi medan mätsamordnaren är taktiskt ansvarig för 
all strålningsmätning kopplad till länsstyrelsens organisation i fält. Mätpatrullerna genomför 
mätningar efter mätsamordnarens inriktning. Mätstödet stöttar mätsamordnare samt 
mätpatruller med flera arbetsuppgifter från Länsstyrelsens fältplats. Expertresurser från främst 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) stödjer den regionala mätorganisationen och bistår med 
analyser, råd och rekommendationer.

Den personal som verkar från länsstyrelsens ledningsplats (mätledare och SSM på distans) tar 
fram en långsiktig strategi för strålningsmätningar. Strategin ska vara grundad på 
räddningsledarens rådande inriktning och beslut i stort (BIS). Strategin verkställs av 
mätsamordnare vid Länsstyrelsens fältplats i samverkan med SSM:s mätledning och omsätter 
den till konkreta mätuppdrag för mätpatrullerna.
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Figur 2 Organisationsschemat visar hur Länsstyrelsens organisation för strålningsmätning ser ut med geografiska 
placeringar.

2.1.2. Mätledare 
Rollen som mätledare bemannas av personal som Länsstyrelsen i Hallands län sedan tidigare 
har avtal med. Mätledaren är placerad på länsstyrelsens ledningsplats. 

Mätledaren är funktionschef för funktionen Strålningsmätning i Länsstyrelsen i Hallands läns 
krisledningsorganisation. Mätledarens roll är att, utifrån räddnings- eller saneringsledarens 
inriktning, ta fram underlag för beslut avseende exempelvis skyddsåtgärder och sanering. 
Mätledaren kan vid behov förstärkas med mätledare från länsstyrelserna i Kalmar eller 
Uppsala. Funktionen Strålningsmätning ska tilldelas personal utöver mätledaren för att lösa 
delar av de uppgifter som mätledaren ansvarar för. 

Mätledarens främsta uppgift är att ta fram mätstrategier. Dessa strategier ska bygga på 
räddningsledares beslut i stort, underlag från den samlade lägesbilden, avseende exempelvis 
samhällsviktig verksamhet och behov hos kommunerna och andra regionala aktörer. Strategin 
ska även bygga på de mätrapporter som tas fram och de mätningar som genomförs och 
rapporteras från mätsamordnaren. För att tolka de radiologiska delarna av mätstrategin har 
mätledaren hjälp av SSM som bistår över videolänk. Denna videolänk kan även användas för 
att upprätta trepartssamtal med mätsamordnaren på fältplatsen. Mätstrategin ska vara långsiktig 
och övergripande samt leverera en tydlig inriktning för vilka behov av ytterligare mätningar 
som finns.

Mätledaren ansvarar för att läget med strålningsmätningarna beskrivs på stabsgenomgångar 
samt att den radiologiska lägesbilden lyfts över till den samlade lägesbilden. Mätledaren 
bevakar radiologiska frågor som kan vara av medialt intresse och rapporterar dessa till 
kommunikationsfunktionen. 
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Mätledaren är ansvarig för att begära resurser utanför länets gränser, nationellt och 
internationellt. Mätledaren ska göra fältplatsens platschef beredd på eventuella externa resurser 
som tillkommer till mätorganisationen. 

Mätledaren ska säkerställa att beslut tas om nivån på fältpersonalens skyddsutrustning 
tillsammans med mätsamordnaren. SSM kan bistå med rekommendationer avseende 
skyddsutrustning. Mätledaren ska även kunna förklara den radiologiska lägesbilden för 
räddningsledaren och säkerställa att räddningsledarens frågor kopplade till den radiologiska 
lägesbilden besvaras.

SSM är mätledare för den fältpersonal som ingår i det nationella expertstödet.

Mätledaren ska vara en kontaktpunkt för mätledare/indikeringsledare i andra län där 
Länsstyrelsen i Halland bedriver strålningsmätning. Eftersom strålningsmätningar kommer ske 
över flera län är det viktigt informera om aktuell strategi. Synpunkter behöver också inhämtas 
och höra övriga drabbade län för att kunna ge en väl avvägd inriktning till organisationen för 
strålningsmätning. 

2.1.3. Mätsamordnare 
Rollen som mätsamordnare bemannas i första hand av personal från Räddningstjänsten Väst 
och Räddningstjänsten Storgöteborg. Inledningsvis utses en mätsamordnare på respektive 
brandstation i Kungsbacka och Falkenberg som ansvarar för inledande åtgärder. Om inget 
annat anges blir den mätsamordnare som först är på plats på Länsstyrelsens fältplats aktiv 
mätsamordnare för länsstyrelsens mätorganinsation. Mätsamordnare från den räddningstjänst 
som ansluter senare agerar biträdande mätsamordnare och stödjer mätsamordnare i arbetet från 
Länsstyrelsens fältplats. 

Mätsamordnarens uppgift är att i samverkan med SSM leda de regionala resurserna i enlighet 
med mätledarens mätstrategi. Mätledarens strategi ska av mätsamordnaren omsättas till en 
taktik som tydligt beskriver hur mätuppdragen ska utföras och med vilka resurser som ska 
användas. För att kunna göra detta ska mätsamordnaren ha överblick av vilken personal som 
finns tillgänglig i fält samt vilken kapacitet och utrustning som personalen har.

Mätsamordaren bevakar och följer utvecklingen av det radiologiska läget och rapporteringen 
av mätvärden i RadGIS. Mätsamordaren ska även säkerställa att eventuella mätrapporter 
upprättas på fältplatsen och att mätledaren får ta del av dessa skyndsamt.

Mätsamordnaren ska säkerställa att personal i mätpatrullerna har förståelse för den framtagna 
mätstrategin så att en medvetenhet finns för varför mätningarna behöver genomföras. 

Mätsamordnaren (eller av mätsamordnaren utsedd) ska delta på de lägesgenomgångar som 
genomförs på Länsstyrelsens fältplats för att se till att mätorganisationens behov tillgodoses. 
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2.1.4. Mätstöd
Rollen som mätstöd bemannas i första hand av personal från Räddningstjänsten Väst och 
Räddningstjänsten Storgöteborg och är placerad på Länsstyrelsens fältplats och Ringhals 
Logistikcentral (LogC)1.

 Inledningsvis utses ett mätstöd från respektive brandstation i Kungsbacka och Falkenberg som 
arbetar med inledande åtgärder för att påbörja strålningsmätning. Mätsamordnarens behov styr 
hur många till antalet som behöver agera mätstöd men inledningsvis bör det finnas minst två 
till antalet. 

Mätstödets uppgift är inledningsvis att hantera material och utrustning i anslutning till 
räddningstjänstens brandstationer och när den är upprättad Länsstyrelsens fältplats. Mätstödet 
ska även se till att avlösning av personal går rätt till och att personer samt materiel blir avsökta 
och sanerade. 

Mätstödet ska bistå mätpatrullerna med samband, strålskydd och utrustning för 
strålningsmätning samt övrig uppkommen materiel. 

Mätstödet ska se till att referens- och kalibreringspunkter för mobila dosratsinstrument 
upprättas i anslutnings till fältplatsen. När SSM anslutit till Länsstyrelsens fältplats stödjer de 
länsstyrelsens organisation med upprättande och bemanning av referens- och 
kalibreringspunkter.

När resurser tillförs från andra län till länsstyrelsens mätorganisation är det mätstödet som i 
första hand ser till att den personalen får nödvändig utbildning och tilldelad utrustning. 

2.1.5 Mätpatrull
Mätpatrullerna bemannas initialt av utbildad personal från Räddningstjänsten Väst och 
Räddningstjänsten i Storgöteborg. Personalstyrkan kan efterhand utökas och omsättas med 
personal från andra kommuner, andra läns mätorganisationer, frivilliga och nationella resurser 
från andra myndigheter. 

Mätpatrullerna ska med tilldelad utrustning utföra strålningsmätning enligt mätsamordnarens 
instruktioner. 

För att ingå som personal i en mätpatrull ska man ha genomgått nödvändig utbildning i 
strålskydd samt hantering av dosratsinstrument. 

2.2. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
SSM ansvarar för att skyndsamt ta fram och dela med sig av analyser och bedömningar av det 
tekniska läget på kärnkraftverket och de radiologiska konsekvenserna som kan bli till följd av 

1 Läs mer om Länsstyrelsens fältplats och LoGC i ”Programmet för räddningstjänt – Vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen”. 
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händelsen. Som grund för analys av de radiologiska konsekvenserna genomför SSM:s 
radiologiska analysfunktion strålskyddsbedömningar, spridningsprognoser och 
strålningsmätningar. SSM:s kärntekniska analysfunktion analyserar det tekniska läget vid 
kärnkraftverket och bedömer möjlig händelseutveckling. SSM:s och länsstyrelsens 
krisledningsorganisation står i nära kontakt med varandra under händelsen genom en 
direktuppkopplad videolänk.

En av SSM:s främsta uppdrag i arbetet med strålningsmätning är att bereda beslutsunderlag för 
mätledarna, samt att föreslå lämpliga åtgärder utifrån de resultat av strålningsmätningen som 
rapporteras in. SSM sammanställer kontinuerligt mätunderlag i form av dosrater och 
nuklidspecifika resultat i rapporter och kartbilder. Detta är ett viktigt underlag för att kunna 
fatta beslut om var riskområden finns, men även för att kunna fastslå var fler 
strålningsmätningar behövs och på lång sikt även var saneringsåtgärder måste genomföras.

2.2.1. SSM på Länsstyrelsens fältplats
Så snart det är möjligt kommer SSM samt nationella mätresurser att ansluta till Länsstyrelsens 
fältplats. SSM ska ge råd och rekommendationer till länsstyrelsens mätsamordnare samt leda 
och samordna de nationella mätresurserna. 

SSM ska tillsammans med länsstyrelsens mätsamordnare leda de samlade resurserna efter 
mätledarens strategi. Det krävs en kontinuerlig dialog mellan länsstyrelsens mätsamordnare 
och SSM:s motsvarighet.  

2.2.2. Nationellt expertstöd 
SSM upprätthåller och leder den nationella expertstödsorganisationen vid olyckor med 
radioaktiva ämnen. I organisationen ingår myndigheter, universitet och företag som enligt avtal 
med SSM upprätthåller en beredskapsorganisation genom att säkerställa den egna personalens 
kompetens och hålla nödvändig utrustning insatsberedd. Den nationella organisationen för 
expertstöd ska förse SSM med mätdata och analyser. 

Expertstödsorganisationen består av personer från SSM, SMHI, Linköpings Universitet, 
Göteborgs Universitet, Lunds universitet, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Umeå, 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, Sveriges geologiska undersökning (SGU) i 
Uppsala, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Stockholm och Cyclife Sweden AB i 
Nyköping.

Expertstödsorganisationens mät- och analysuppgifter i fält inkluderar bland annat kartläggning 
av nedfall, provtagning, identifikation och kvantifiering av radioaktivt material, 
personavsökning och helkroppsmätning. De flesta aktörer som är bundna till organisationen 
kan bidra med fältmätningar. Bland annat finns fordon utrustade för strålningsmätning. 
Fordonen har bland annat utrustning för sökning efter strålkällor, kartering, provtagning och 
analys i fält. SGU kan även bistå med flygmätningar.
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Expertstödsorganisationens mät- och analysuppgifter i fasta laboratorier inkluderar bland annat 
beredning av prover, identifiering och kvantifiering av radioaktiva ämnen, helkroppsmätning 
och retrospektiv dosimetri. De flesta aktörerna knutna till organisationen kan bidra med 
laboratoriemätningar. Laboratorierna kan dessutom mäta halten radioaktiva ämnen som 
kommit in i kroppen via mat eller inandning med hjälp av en helkroppsmätare.

2.2.3. Nuklidspecifika mätningar för beräkning av stråldos
Vid kartläggning av det radioaktiva nedfallet efter en kärnkraftsolycka mäts dosraten från 
markbeläggningen i mikroSievert per timme (µSv/h). Skyddsåtgärder för allmänheten baseras 
dock oftast på den stråldos i milliSievert (mSv) som kommer erhållas under en viss tid, t.ex. 
det närmaste året. Stråldosen beräknas genom att multiplicera dosraten med tiden. Initialt 
består dock nedfallet av många olika radionuklider som alla ger sitt bidrag till dosraten.

De flesta av dessa radionuklider har kort halveringstid (tiden tills det radioaktiva ämnet 
minskat till hälften) och detta innebär att dosraten i det tidiga skedet efter olyckan snabbt avtar 
i och med att kortlivade radionuklider sönderfaller. För att kunna beräkna stråldosen behöver 
man därför känna till hur dosraten kommer avta med tiden. Genom att genomföra 
nuklidspecifika mätningar kan man identifiera de olika radionukliderna i nedfallet och mäta 
aktivitetsförhållandet mellan dessa. Med kännedom om radionuklidernas halveringstider kan 
man sedan beräkna hur dosraten avtar med tiden och således även beräkna den framtida 
stråldosen. I stråldosberäkningen behöver man även ta hänsyn till skyddsfaktorer vid 
inomhusvistelse eftersom dosraten från nedfallet är lägre inomhus än utomhus. Nuklidspecifika 
mätningar är även viktiga för att uppskatta framtida problem med radioaktiva ämnen inom 
livsmedelssektorn.

De regionala mätpatrullerna mäter dosraten från markbeläggningen medan nuklidspecifika 
mätningar och stråldosberäkningar utförs av SSM samt av SSM:s expertstödsorganisation.

2.2.4. Beredskapslaboratorier 
Beredskapslaboratorierna vid universitet, forskningsinstitut och statliga myndigheter är 
inriktade mot kvalificerad mätning av joniserande strålning och kvantifiering av radioaktiva 
ämnen. SSM har avtal med dessa för att säkerställa att kvalificerade resurser finns tillgängliga, 
insatsberedda och samordnade om en händelse inträffar med joniserande strålning, radioaktiva 
ämnen eller nukleära material.

Beredskapslaboratorierna finns i Malmö, Lund, Göteborg, Linköping, Uppsala, Studsvik och 
Umeå. SSM:s fordon för strålningsmätning finns vid beredskapslaboratorierna.
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2.3. Försvarsmakten
Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot 
CBRN-händelser – Kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser. SkyddC 
upprätthåller nationell och internationell beredskap samt ansvarar för produktion av specifika 
CBRN-förband. SkyddC utvecklar också CBRN-materiel och metoder. Vid CBRN-skolan 
utbildas och övas personal och enheter inom Försvarsmakten och krisberedskapsområdet. 

Vid CBRN-förbandet finns mobila laboratorier för analys av CBRN-ämnen i fält. 
Laboratorierna är inrymda i containers för att göra dem lätta att transportera. Med den 
utrustning som finns kan till exempel prover från jord, luft, vatten och vegetation analyseras. I 
det nukleära labbet (N-lab) mäts gammastrålning baserat på gammaspektrometri och med dessa 
instrument får man information om varje gammastrålande nuklid i provet. 

Utöver detta har förbandet även möjlighet att bistå med patruller för detektion av dosrater. 
Dessa patruller kan även utföra provtagning. Förbandet har även en särskild grupp för sanering 
och har egen ledningsförmåga dygnet runt, där data och insamlad information kan bearbetas. 
Förbandet har även möjlighet att gå in och stödja andra staber med allt från stabschefer till RN-
experter. 

2.3.1 Elfsborgsgruppens CBRN-pluton
Elfsborgsgruppens CBRN-pluton består av hemvärnspersonal som i förlängningen kan 
bemanna mätpatruller i Länsstyrelsens organisation för strålningsmätning. Personalen 
är övad för att arbeta i den här typen av miljöer och har därför en vana vid 
skyddsutrustning vid en radiologisk nödsituation. Plutonen har egna instrument men 
kan efter kortare utbildning även utrustas med Länsstyrelsens mätinstrument. CBRN-
plutonen har även kunskap om sanering av personal, fordon och annan utrustning. 

För att begära stöd från Försvarsmakten ska länsstyrelsen i första hand ta kontakt med 
Västra militärregionens vakthavande befäl. 

2.4. Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Flygmätningar görs för att snabbt kunna kartlägga den radioaktiva markbeläggningen över 
stora områden. Flygmätningar kan hitta områden med hög markbeläggning och skapa en bra 
översikt över nedfallet på ett sätt som är svårt vid markmätningar. Resurser för flygmätningar 
finns i första hand hos Sveriges geologiska undersökning, SGU. Även FFK (Frivilliga 
flygkåren) kan användas för flygmätning. Flygmätning startar först då man säkerställt att det 
inte finns något luftburet utsläpp.

2.5. Samverkan med angränsande län 
För att kartlägga nedfallet ska strålningsmätningar kunna ske i hela planeringszonen. Det 
innebär att utöver Hallands län så ska förmåga finnas att kartlägga även i Västra Götalands-, 
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Jönköpings- Kronobergs- och Skåne län. Samverkan för gemensam inriktning och prioritering 
av mätbehoven i hela planeringszonen sker genom samverkansmöten mellan 
mätledarna/indikeringsledarna i länen. Länsstyrelsen i Hallands län leder de mobila 
dosratresurserna i hela planeringszonen. 

Förmågan till punktmätning i enskilda mindre områden (punktmätning) ska finnas i Sveriges 
alla län, vilket innebär att länen i planeringszonen har förmågan i det egna länet. Länsstyrelsen 
i Hallands län har en förstärkt förmåga till punktmätning som kan användas i hela 
planeringszonen enligt en gemensam inriktning och prioritering.

3. Strålningsmätning vid utsläppsfasen
Vid utsläppsfasen av en kärnkraftsolycka finns två huvudsakliga behov av strålningsmätningar: 

1. Verifiera om utsläpp skett samt att följa utsläppet. 

2. Genomföra mätningar så att man i efterhand kan uppskatta erhållna stråldoser 
från extern och intern bestrålning. 

För att genomföra dessa strålningsmätningar finns fasta gammastationer samt luftprovtagare att 
tillgå för länsstyrelsens organisation. Det är viktigt att den här strålningsmätningen påbörjas 
innan plympassage för att kunna göra korrekta uppskattningar.

Gammastationerna är redan utplacerade runt Ringhals kärnkraftverk som kan användas för att 
följa utsläppet samt att bedöma om framtagna spridningsprognoser är korrekta. Luftprovtagare 
finns utplacerade hos räddningstjänsten för att snabbt kunna driftsättas på förutbestämda 
platser i anslutning till gammastationer. 

Mätning för att kartlägga nedfall med till exempel mobila dosratsinstrument ska endast 
förberedas och inte, i normala fall, inledas förrän nedfall skett och koncentrationen av luftburen 
aktivitet avtagit. 

3.1. Gammastationer 
Runt Ringhals kärnkraftverk finns 30 fasta mätstationer utplacerade, 18 i en inre ring på 
ungefär 5 km avstånd från verket och 12 i en yttre ring i nära anslutning till tätorter. 
Gammastationernas dimensionering och placering har tagits fram av SSM tillsammans med 
Länsstyrelsen2.
Mätstationer i den inre ringen har till syfte att tidigt upptäcka, verifiera och följa ett utsläpp och 
ge information om när utsläpp startar och upphör utanför anläggningen. Mätstationer i den yttre 
ringen har till uppgift att följa utsläppet och ta fram ett underlag för uppskattning av externdos 
till allmänheten och insatspersonal. Mätdata från gammastationerna ger ett underlag för att 

2 Strålsäkerhetsmyndigheten, ”Projekt för implementering av fasta gammastationer i kärnkraftlänen”. 
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verifiera om de brådskande skyddsåtgärder som genomförts är rätt dimensionerade samt om de 
behöver utökas eller eventuellt kan avbrytas. Mätdata från gammastationerna kan också 
tillsammans med spridningsprognoser ge en god uppfattning om var senare 
strålningsmätningar, för att kartlägga nedfallet initialt, bör koncentreras.

Gammastationerna mäter strålning dygnet runt innan, under och efter ett utsläpp. Mätdata 
skickas kontinuerligt till SSM:s databas och görs tillgängligt för länsstyrelsen via RadGIS (se 
kapitel 6.1.).

Figur 3 Karta över utplacerade gammastationer runt Ringhals kärnkraftverk. 

3.2. Luftprovtagare 
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För att möjliggöra uppskattningar av den sammanlagda erhållna stråldosen till allmänhet och 
arbetstagare i radiologiska nödsituationer i samband med plympassage behöver 
gammastationsmätningar kompletteras med luftprovtagning. 

Luftprovtagningens syfte är att: 
 Uppskatta inhalationsdoser
 Utsläppets kvot mellan gasformig och partikulär jod 
 Depositionshastigheten av radioaktiva ämnen på marken 
 Nuklidinnehåll i utsläppet.

I samband med larmnivå haverilarm eller efter beslut från mätledare påbörjar respektive 
räddningstjänst utplacering av luftprovtagare runt anläggningen. Luftprovtagarna ska vara på 
plats och inleda provtagning innan ett eventuellt utsläpp sker och ska därefter vara i drift till 
dess att utsläppet upphört. 

Luftprovtagarna bör placeras vid befintliga fasta gammastationer vid de tätorter som finns 
kring kärnkraftverket. De bör också placeras på ett sådant avstånd mellan luftprovtagarna att en 
eventuell plympassage mäts effektivt. Luftprovatagarna har därför redan förutbestämda 
placeringar för att snabbt göra en korrekt utplacering. 

Efter utplacering av luftprovtagare är inriktningen att tillhörande partikel- och kolfilter byts av 
mätpatrull en gång per dygn om inget annat anges från Länsstyrelsens mätledare. 
Bytesintervallet kan förkortas eller förlängas vid behov, till exempel vid förändringar i 
vindriktning eller andra inträffade händelser på kärnkraftverket. Tätare filterbyten kan behövas 
för att fastställa tidpunkter och varaktighet för plympassagen och för att ge information om 
eventuella skillnader i nuklidsammansättning i utsläppets olika faser. Förlängda bytesintervall 
kan bli aktuella i områden som ligger utanför vindriktningen samt i utsläppets senare skede, då 
läget kan ha stabiliserats. Länsstyrelsens mätledare beslutar om eventuell avveckling av 
utplacerade luftprovtagare. 

3.2.1. Hantering av filter
Använda filter ska förpackas i transportpåse och tillhörande transportrör. Blankett 
Kolfilterpatron ska medfölja filtret i transportröret och blankett Luftprovtagare ska fästas 
utanpå transportröret. Hantera alltid använda filter med skyddsutrustning och skyddsmask. 
Filtren från luftprovtagare transporteras till länsstyrelsens fältplats, där beslut om vidare 
transport till laboratorium för analys tas.

3.3. Övergripande strategi för strålningsmätning vid utsläppsfasen
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 Mätledaren ska med stöd av SSM avgöra vilka eventuella åtgärder man 
behöver vidta utifrån räddningsledarens beslut och behov.

 Räddningstjänsten placerar ut luftprovtagare på förutbestämda platser. 

 Påbörja övervakning av fasta mätstationer för att säkerställa funktion och följa 
utsläpp. 

 Från larm till eventuellt utsläpp ska materiel för strålningsmätning förberedas.

4. Strålningsmätning efter utsläpp
När nedfall skett och koncentrationen av luftburen aktivitet avtagit kan storskalig kartering 
påbörjas med mobila mätningar. Länsstyrelsens mätledare meddelar mätsamordnaren när 
mobila mätningar kan påbörjas. 

I första hand behöver områden identifieras där markbeläggningen är så hög att skyddsåtgärder 
kan vara motiverade. Strålningsmätningar ska användas som underlag för var ytterligare 
skyddsåtgärder behöver genomföras. Utöver att identifiera områden med hög markbeläggning 
är det också viktigt att identifiera områden med lägre markbeläggning än förväntat. I ett sådant 
område behövs strålningsmätningar för att bedöma om en återflytt av utrymda är möjlig. Målet 
är att ingen person ska få en högre dos än 20 mSv under det första året, mätningarna bör i 
första hand koncentreras till områden där människor fortfarande vistas, till exempel där 
inomhusvistelse är rekommenderat.

Storskalig kartering av nedfall är också viktigt för att kunna informera och redogöra händelsens 
konsekvenser då efterfrågan på information kommer vara mycket stor. 

Initialt ska strålningsmätningar baseras på information från spridningsprognoser tillsammans 
med mätresultat från gammastationer. Mobila mätningar utförs med mätsystem som placeras i 
bil eller flygplan. 

4.1. Mobilt dosratsinstrument 
Det mobila dosratsinstrumentet gör det möjligt för länsstyrelsens organisation för 
strålningsmätning att vara flexibel och mäta där ett behov uppstår. Instrumentet möjliggör 
också att mäta över mycket stora avstånd och utanför planeringszonen om ett sådant behov 
uppstår. 

De mobila dosratinstrumenten består av väska med mätinstrument, dator för visning av 
mätresultat och för injustering, GPS/4G antenn. Instrumentet monteras i fordon och justeras in 
vid referenspunkt med känd dosrat. Mätningar utförs kontinuerligt under körning. Uppmätta 
värden överförs med automatik till i RadGIS för visualisering och analys.

4.1.1. Mätstråk 
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För att förenkla ledning av mätresurser och öka effektiviteten i de mobila mätningarna, samt 
säkerställa en önskvärd geografisk täckningsgrad finns framtagna mätstråk på förhand. 
Mätstråken finns förinlagda på det mobila dosratsinstrumentets dator för att underlätta 
mätpatrullens navigering. 

Mätstråken är uppdelade i två olika kategorier:

1. Grov kartering 

Mätstråk i kategorin Grov kartering används i syfte att utföra en första grov 
kartläggning baserat på de spridningsprognoser som finns tillsammans med mätresultat 
från gammastationer. Mätstråken i den här kategorin sträcker sig över stora geografiska 
områden över hela planeringszonen. 

2. Fin karting 

Mätstråk i kategorin Fin kartering används i syfte att utföra en finare kartläggning där 
tätbefolkade områden och samhällsviktig verksamhet är prioriterad. Mätstråken är 
utformade efter befintliga och förberedda utrymningsområden för att lätt avgöra om 
vidtagna skyddsåtgärder är tillräckliga eller om ytterligare krävs, mer om 
utrymningsområden finns i delplanen för utrymning.  

4.1.2. Flygburna mätningar med mobilt dosratsinstrument 
Möjligheten finns att genomföra mätningar med till exempel Frivilliga Flygkåren genom att 
placera ett mobilt dosratsinstrument i ett flygplan. Den här typen av mätningar bör dock endast 
användas i syfte att uppskatta nedfallets relativa utbredning för att förenkla för de bilburna 
mätningarna. 

Flygburna mätningar ska i första hand genomföras av nationella resurser för att kunna 
säkerställa en god kvalité i de mätningar som utförs. 

4.1.3. Referenspunkter för kalibrering
För att kunna säkerställa korrekta resultat från strålningsmätningar behövs referenspunkter. Vid 
händelse av en kärnkraftsolycka med utsläpp och nedfall som följd behövs tre olika 
referenspunkter: 

 Kalibreringspunkt 

 Kontrollpunkt

 Bakgrundspunkt.

Eftersom typ av fordon och instrumentets placering kan variera behöver instrumentet kalibreras 
innan användning. Instrumentet ska kalibreras mot en kalibreringspunkt som etableras i 
närheten av Länsstyrelsens fältplats. Om inte Länsstyrelsens fältplats är etablerad och 
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mätningar behöver inledas ska räddningstjänsterna i Väst och Storgöteborg etablera egna 
referenspunkter. 

Efter genomförd kalibrering bör mätningar regelbundet genomföras i en gemensam 
kontrollpunkt, för att säkerställa korrekthet och konsistens i data från alla mätpatruller. Genom 
att kontrollera att alla mätpatruller erhåller samma resultat vid en kontrollpunkt, minskar risken 
för felaktiga data. Mätningar i kontrollpunkt kan även användas för att kontrollera att fordon 
inte kontaminerats i sådan utsträckning att mätningarna påverkats. Mätning i kontrollpunkt ska 
genomföras direkt före och efter den dagliga mätinsatsen.

För att säkerställa om ett fordon kontaminerats behövs en bakgrundspunkt. En bakgrundspunkt 
upprättas i ett område med så låg markbeläggning som möjligt. 

Mätsamordnare tillsammans med ett mätstöd ser till att nödvändiga referenspunkter blir 
etablerade innan påbörjad mätinsats. En dialog med länsstyrelsens mätledare bör ske om det 
finns en osäkerhet kring lämpliga platser. Är SSM och den nationella organisationen för 
expertstöd på plats ska de tillsammans med länsstyrelsen etablera och upprätthålla 
referenspunkter. 

4.2. Övergripande strategi för strålningsmätning efter utsläpp

 Etablera Länsstyrelsens fältplats som utgångspunkt för strålningsmätning. 

 Etablera referenspunkter för mobila dosratsinstrument.

 Fortsatt filterbyte och underhåll av luftprovtagare. 

Påbörja mobila mätningar enligt följande prioritering: 

1. Identifiera områden där utrymning på grund av markbeläggning behöver 
prioriteras.

2. Identifiera övriga områden där utrymning på grund av markbeläggning är 
motiverad.

3. Identifiera områden där dosreducerande åtgärder för att optimera 
strålskyddet eller åtgärder inom livsmedelsproduktion kan behövas.

4. Identifiera områden med begränsat nedfall för att bedöma om återflyttning 
kan ske där utrymning genomförts baserat på prognoser, samt för att stilla 
oro hos befolkningen.
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5. Övriga strålningsmätningar 

5.1. Dosratsmätningar i enskilda punkter 
Utöver den kartläggning av radioaktivt nedfall som genomförs med mobila mätningar finns ett 
behov av olika typer av dosratsmätningar för att undersöka specifika förhållanden som råder på 
en viss plats eller vid en viss verksamhet. Mätningar på enskilda punkter utförs i första hand 
med SRV2000, Saphyrad S eller liknande instrument. Länsstyrelsens organisation för 
strålningsmätning ska ha förmågan att genomföra dosratsmätningar i enskilda punkter.

Dosratsmätningar i enskilda punkter behövs dels för att fastställa referensvärden för kalibrering 
till mobila mätningar, dels för att verifiera och komplettera de mätningar som utförts. 

Behov kan även finnas av att informera om strålningsnivåerna på till exempel skolgårdar eller 
vid andra typer av samhällsviktig verksamhet, både inom områden som inte behöver utrymmas 
och i områden som kan komma att utrymmas men där utrymningen ännu inte verkställts. 
Denna typ av mätningar kan vara av stor vikt för att upprätthålla allmänhetens förtroende och 
därigenom möjliggöra att beslutade skyddsåtgärder efterlevs och uppfattas som tillräckliga. 

Mätningar i enskilda punkter ska inte användas för att dra slutsatser om strålningsnivåer över 
större områden. På grund av olika faktorer som nederbörd, vindförhållanden, topografi, 
vegetation och bebyggelse uppvisar markbeläggningen av radioaktiva ämnen ofta en 
förhållandevis stor lokal variation. För att kunna dra slutsatser om strålningsnivåer över större 
områden behöver därför ett stort antal punktmätningar genomföras. 

När efterfrågan ökar bör andra regionala och lokala berörda aktörer från främst kommuner i 
planeringszonen tillföra resurser till länsstyrelsens organisation för strålningsmätning i den 
mån det är nödvändigt. Samtliga kommuner i Sverige ska ha en förmåga att genomföra 
dosratsmätningar i enskilda punkter och det är en resurs som ska beaktas när det fortsatta 
arbetet planeras. 

Mätningar i enskilda punkter ska inte rapporteras i RadGIS, eftersom detta skulle kunna leda 
till att strålningsnivåer under- eller överskattas. I ett inledande skede ska resultat av 
punktmätningar fyllas i ett separat protokoll och överlämnas till mätsamordnare. 

5.1.1 SRV 2000
SRV2000 är ett robust men relativt långsamt instrument som mäter gammastrålning, både dos 
och dosrat. SRV 2000 instrumentet samlar på sig dos som är en indikation på mätpatrullens 
persondos. SRV 2000 är reserv till nyare handinstrument och kan används främst för 
punktmätningar och för personligt skydd.
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5.1.2 Saphyrad S
Saphyrad S är ett nytt handinstrument som succesivt kommer att ersätta SRV-2000. 
Instrumentet har positionering av mätplats (GPS), sparar mätdata (dos, dosrat, position, tid) i 
minne, kan kopplas till dator för visning av mätdata, kan kopplas till 12V eller 230V AC. 
Instrumentet har samma användningsområde som SRV-2000 och kommer finnas som resurs i 
Sveriges samtliga kommuner. 

5.2. Nationella övervakningssystem 
Frånsett den strålningsmätning som bedrivs i länsstyrelsens regi finns det ett antal system som 
administreras och sköts på nationell nivå. Dessa system kan vara mätledaren till stor hjälp som 
komplement till de regionala resurserna efter en kärnteknisk olycka.

5.2.1. Landsomfattande gammastationer
För att få larm om ökade strålnivåer inom Sverige har SSM ett landsomfattande nätverk av 
gammastationer utplacerade i landet. Dessa ska tidigt kunna ge larm på förhöjda strålnivåer för 
att kunna upptäcka utsläpp från andra länder. 

Gammastationerna mäter kontinuerligt strålningsnivån och rapporterar automatiskt in 
mätresultat i RadGIS. De kan däremot inte avgöra vilka ämnen som ger upphov till eventuella 
förhöjningar av strålningsnivån.

5.2.2. Luftfilterstationer  
Som komplement till de landsomfattande gammastationerna finns luftfilterstationer utplacerad 
i Sverige med förmågan att avläsa nuklidfördelningen i ett radioaktivt nedfall. Stationerna drivs 
av FOI på uppdrag av SSM. 

Stationerna har lite olika egenskaper men bygger på samma princip, en vakuumpump suger 
stora mängder luft genom ett partikelfilter. Filtret analyseras för att se vilka ämnen som har 
fastnat, samt i vilken koncentration ämnena finns i förhållande till varandra. Känsligheten hos 
instrumenten är stor och extremt låga koncentrationer kan upptäckas.

6. Sammanställning av strålningsmätning

6.1 RadGIS
RadGIS är ett system som upprätthålls av SSM för registrering, lagring och visualisering av 
data från strålningsmätningar. I RadGIS kan man registrera mobila dosratsmätningar, 
dosratsmätningar i enskilda punkter och nuklidspecifika mätningar. Från den mobila 
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dosratmätningen samt fasta gammastationer går mätdata med automatik till RadGIS. Från 
RadGIS kan data sedan exporteras för vidare analyser. 

Strålningsmätningar som inte är representativa för den radiologiska lägesbilden ska inte 
registreras i RadGIS, det kan till exempel vara punktmätningar som genomförts inomhus eller i 
nära anslutning till byggnader. 

Figur 4: Flöde av mätdata i RadGIS

7. Arbetsmiljö 
7.1. Arbetsmiljöansvar
Vid en kärnteknisk olycka kommer länsstyrelsen samordna arbetsmiljöarbetet för den 
personal som ingår i länsstyrelsens organisation för strålningsmätning. 
Arbetsmiljöansvaret ligger alltid på arbetsgivaren, som ansvarar för den anställdes 
eller inlånad personals säkerhet och hälsa under utförande av arbete.

Arbetsgivarens ansvar innebär att denna inför en händelse ansvarar för att signalera 
behov av utbildningar och övningar för att kunna fullfölja sitt eget arbetsmiljöansvar. 
Arbetsgivaren ska även delta i dialogen om utvecklingsmöjligheter i utbildningar, 
övningar, utrustning och planverk för att förbättra förutsättningar för att hantera 
arbetsmiljöansvaret på bästa sätt. Arbetsgivaren ska även följa upp arbetet under insats 
för att säkerställa att det samordnade arbetsmiljöarbetet utförs enligt gällande 
lagstiftning. Länsstyrelsen samordnande ansvar omfattar följande: 

 Att kontinuerligt tillhandahålla adekvata utbildningar och ansvara för att rätt 
utbildningsnivå säkerställs (grund- och befattningsutbildning).
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 Att kontinuerligt tillhandahålla relevanta övningar (ex mätövningar).
 Att tillhandahålla rätt utrustning för mätpatruller (skyddskläder, 

mätinstrument, dosimetrar, jodtabletter mm).
 Säkerställa att riktlinjer och regler förmedlas till berörda 

(planverk/instruktioner).
 Ge samordnad information och lägesbild vid en skarp händelse.
 Länsstyrelsens krisorganisation kontinuerligt övas internt för att klara en skarp 

händelse.
 Återkoppla ovanstående i ömsesidig dialog med berörda aktörer.

7.2 Referensnivåer för arbete vid radiologisk nödsituation 
Referensnivån är inte en gräns för stråldos, utan ett verktyg för optimering av 
strålskyddet före och under en pågående insats. Genom att etablera, kommunicera och 
förankra en målsättning i form av referensnivån, tydliggörs en ambitionsnivå för 
strålskyddet som både arbetsgivare och arbetstagare kan förhålla sig till. 

Referensnivån ska sättas så låg som möjligt och kan sättas under stråldosen 20 mSv.
Stråldosen ska genom optimering av strålskyddet hållas så låg som möjligt hos varje 
arbetstagare och om möjligt underskrida 20 mSv effektiv dos. Vid stråldos över 20 
mSv gäller frivillighet. 

I en radiologisk nödsituation där det inte är möjligt att underskrida dosgränsen 20 
mSv, som anges i 2 kap. 2 § Strålskyddsförordningen får den som ansvarar för 
räddningsarbetet fastställa referensnivåer för den exponering som arbetstagare utsätts 
för.

Referensnivåerna får:
1. inte överskrida en effektiv dos på 100 mSv, eller
2. överskrida en effektiv dos på 100 mSv men inte 500 mSv, om det behövs för 

att rädda liv, förhindra allvarliga strålningsrelaterade hälsoeffekter eller 
förhindra att katastrofartade förhållanden uppstår.

7.3. Optimering av fältpersonalens strålskydd
Vid en berättigad insats ska strålskyddet vara optimerat. Optimering av strålskydd är 
en process för att identifiera bästa möjliga strålskydd i en given situation. Det görs, så 
långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, genom att:

 Begränsa sannolikheten att någon blir exponerad
 Begränsa antalet personer som exponeras
 Begränsa storleken på den individuella stråldosen 
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7.4. Personlig skyddsutrustning 
För att arbeta vid en radiologisk nödsituation ska man vara medveten om riskerna och 
hur man ska skydda sig, detta får man i samband med grund- och 
befattningsutbildning eller motsvarande utbildning. 

Full skyddsutrustning består av:
 Skyddsoverall 
 Hel skyddsmask 
 Handskar 
 Skoskydd 
 (Personlig dosimeter) 

Skyddsmask ska bäras om det föreligger risk för luftburen aktivitet.

7.4.1. Skyddsnivåer för insatspersonal 
För insatspersonal som utför insats i miljö med risk för joniserande strålning finns 
skyddsnivåer som beskriver vilken skyddsutrustning länsstyrelsen tillhandahåller som 
ska användas mot kontaminering.

 Skyddsnivå 1, skydd mot extern kontaminering
Skyddsoverall, dubbla handskar, dubbla skoskydd.

 Skyddsnivå 2, skydd mot extern och intern kontaminering
Skyddsoverall, dubbla handskar, dubbla skoskydd, hel skyddsmask med filter.

Dosimeter ska alltid användas oavsett skyddsnivå.

7.4.2. Beslut om skyddsnivå
Vid osäkerhet ska mätpatruller alltid bära full utrustning enligt skyddsnivå 2 om inget 
annat anges. 

Mätsamordnaren ska ge information om skyddsnivå innan påbörjat arbetspass för 
fältpersonal. Innan mätsamordnaren fattar beslut om lättnader i skyddsutrustning ska 
samverkan ske med länsstyrelsen mätledare samt SSM. 

Vid förmedling av beslut om skyddsnivå 1 bör påpekas att eget beteende är avgörande 
för att undvika intern kontaminering. Man kan få i sig radioaktiva ämnen genom mat, 
vätska eller om man vidrör ansiktet med kontaminerade handskar eller händer.
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Vid skyddsnivå 1 gäller:
 Om beslut om skyddsnivå 1 förmedlats till insatspersonal
 Om risk för intern kontaminering inte föreligger.

Vid skyddsnivå 2 gäller:
 Inledningsvis om ingen annan skyddsnivå är beslutad och förmedlad
 Vid risk för intern kontaminering
 I områden där inrymning skett.

Olika skyddsnivåer kan beslutas i olika områden.

Vid val av skyddsutrustning ska man alltid beakta de rekommendationer som man gett 
till allmänheten. Att bära full skyddsutrustning i områden där det inte genomförts 
några skyddsåtgärder kan sända fel signaler. 

7.5 Dosbelastning och dosprotokoll 
Under insats ansvarar länsstyrelsens mätsamordnare för personal i mätpatrullernas 
stråldoser, detta för att i god tid kunna se förhöjda värden och planera för avlösning av 
personal. Ingen får påbörja nytt arbetspass i riskområde utan att ha fått sin 
dosbelastning utvärderad. På grund av detta måste det föras dosprotokoll för anställda, 
inlånad personal och för frivillig personal som ingår i länsstyrelsens mätorganisation. 
Protokollet ska fyllas i efter avslutat arbetspass. I protokollet ska det anges dosvärde, 
personnummer, namn och dosimeterns nummer. Där ska även föras in den tid 
patrullen varit på uppdrag och de värden som patrullens dosimetrar visar. 

Dosprotokollen administreras av mätsamordnaren (eller av mätsamordnaren utsedd) 
för att kontinuerligt kunna kontrollera den ackumulerade dosen som finns för en 
enskild individ i mätpatrullen. 

7.6. Persondosimeter 
Direktvisande dosimeter med förinställda larmnivåer används som persondosimeter i 
Hallands län. 

Utöver att visa aktuell persondos kan persondosimetern avläsas och registrera dos till 
en central server. Avläsning av dosimeter till central server ska ske parallellt med att 
protokoll förs, för att säkerställa att personalens dos kan utvärderas och sammanställas 
även om den centrala servern inte är tillgänglig. 

Dosimetrar och avläsningsutrustning finns utplacerade hos räddningstjänsterna i 
Falkenberg och Kungsbacka samt Länsstyrelsens fältplats. 
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7.6.1 Handhavande av dosimeter 
Personal som beordras tjänstgöra inom ett riskområde ska ha sin dosimeter på sig. 
Dosimetern ska bäras i en plastficka utanför skyddskläderna så att skärmen alltid är 
synlig. Instruktioner för handhavande av persondosimeter (DMC3000) finns 
tillsammans med dosimetern. 

 Efter avslutat arbetspass ska användaren av aktuell dosimeter personligen åka för att 
få sin dosimeter avläst på avläsningsplats för dosimetrar. När användaren lämnar sin 
dosimeter för avläsning ska denne legitimera sig. Dosimetern nollställs och kan sedan 
lämnas ut till ny eller samma användare.

7.7. Avlösning av fältpersonal
Mätsamordnaren ansvarar för att insatspersonalen avlöses i god tid så att beslutad 
referensnivå inte överskrids. Personal i fält ska känna till vilken referensnivå som är 
beslutad och följa sin egen dosbelastning. Om inte annat beslut fattats, gäller 
referensnivå 20 mSv effektiv maximal stråldos. Vid 10 mSv varnar dosimetern med 
ljud, ljus och vibrationer. Insatspersonalen ska då meddela arbetsgivaren om att bli 
avlösta.

7.8. Avsök och sanering av personal 
Efter utförd strålningsmätning ska de som arbetat bli avsökta. Detta för att upptäcka 
om person eller fordon blivit kontaminerade. Avsök och sanering kommer i första 
hand ske på Ringhals LogC som är grupperade vid eller i närheten av Länsstyrelsens 
fältplats. 

7.9. Övning och utbildning 
Länsstyrelsen tillsammans med räddningstjänsternas instruktörer tillhandahåller grund- och 
befattningsutbildningar för de som kan komma att behöva göra en insats i en miljö med 
joniserande strålning. Övningar genomförs regelbundet hos räddningstjänsterna och i 
länsstyrelsens regi.

8. Strålningsmätning vid sanering 
Föreliggande plan beskriver huvudsakligen den strålningsmätning som genomförs i direkt 
anknytning till en kärnkraftsolycka vid Ringhals. Arbetet med strålningsmätning är dock en 
långdragen process som är sammankopplad med det saneringsarbete som måste utföras efter 
olyckan. Syftet med den inledande strålningsmätningen är att få en övergripande bild av var det 
radioaktiva nedfallet har tagit vägen. På längre sikt är syftet istället att hitta eventuella hotspots 
(områden där strålnivåerna är avsevärt högre) samt att bidra till att friklassa områden efter 
genomförd sanering. 
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Saneringen bör påbörjas redan under pågående statlig räddningtjänst och arbetet med att 
hantera olyckan. Räddningsledaren och verksamhetshavaren kan behöva områden sanerade för 
att lösa sina uppgifter. När den statliga räddningstjänsten har avslutats så kvarstår en så kallad 
befintlig exponeringssituation och arbetet fortsätter troligtvis med att sanera där det finns motiv 
för detta. Enligt Lag (2203:778) om skydd mot olyckor fortsätter länsstyrelsen att vara ansvarig 
myndighet även om statlig räddningstjänst avslutats, med rätt att rekvirera de resurser som 
krävs för att genomföra sanering efter ett nedfall av radioaktiva ämnen. Det är inte längre ett 
arbete där livräddning är det främsta syftet, utan målet är istället att underlätta för samhället att 
återhämta sig. Saneringsåtgärder vidtas med hänsyn till flera parametrar, bland annat utifrån 
LSO 4 kap 8§ och länsstyrelsens målsättning med sanering. Se vidare ställningstaganden om 
sanering i Saneringsplan. Arbetet är långsiktigt och det skulle troligen komma att ta flera år 
innan saneringsarbetet efter en kärnteknisk olycka är avklarat.

8.1 Samverkan med saneringsledare 
Under saneringsarbetet är samverkan och samarbete mellan saneringsledaren och mätledaren 
avgörande. Saneringsledaren har det övergripande strategiska ansvaret för hur saneringsarbetet 
ska fortgå. Mätledarens roll är fortsatt att fördela länets tillgängliga resurser för 
strålningsmätning på bästa sätt, samt att föra logg och ha en översikt av den genomförda 
strålningsmätningen och det pågående arbetet. 

SSM kommer att vara en fortsatt viktig aktör för samverkan för den regionala organisationen 
för strålningsmätning. SSM fortsätter att bistå med expertstöd kopplat till analys av inkomna 
mätresultat, samordning av expertstödsorganisationen, föreslagna åtgärder och kontakt med 
Internationella atomenergiorganet (IAEA). Saneringsledarna har i sin tur hjälp av den 
nationella expertgruppen för sanering (NESA) som nås via Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskaps (MSB) Tjänsteperson i Beredskap (TiB).

8.2 Metoder
Arbetssättet vid strålningsmätning under saneringsskedet skiljer sig från hur strålningsmätning 
bedrivs under räddningstjänstarbetet. Prioriteringar kommer ange i vilken ordning samt vilka 
områden som är aktuella att sanera. Alla nedfallsdrabbade områden i form av mark, vatten, 
anläggningar och övriga områden som staten ska sanera utifrån LSO 4 kap 8§ kommer inte 
saneras på samma gång. 

Mätningarna kommer att bli betydligt mer koncentrerade, bland annat ska hus mätas av för att 
säkerställa att de är fria från kontamination eller håller sig under bestämda nivåer. 

I samband med saneringsarbetet kommer ett antal resurser att finnas tillgängliga som kanske 
inte finns disponibla under ett inledande skede. Flygmätningar kommer att vara av stor vikt för 
att få en översikt av hur nedfallet ser ut.
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1. Inledning

En kärnteknisk olycka kan leda till att radioaktiva ämnen släpps ut, och som sedan sprids 
med vinden och vidare faller ner på marken och skapar en markbeläggning. Beroende på 
olyckans omfattning kan olika stora områden kontamineras av olika radionuklider 
(exempelvis cesium-137, jod-131) som sönderfaller och skapar joniserande strålning. Där 
strålningen är för hög kan sanering behöva genomföras. 

Länsstyrelsen är enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 4 kap 15§ ansvarig 
för sanering efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning 
(exempelvis en kärnkraftsolycka). Till följd av detta uppdrag upprättar Länsstyrelsen i 
Halland en saneringsplan. Saneringsplanen utgör en fördjupning av den information om 
sanering som ingår i program för räddningstjänst och är därmed en delplan till Program för 
räddningstjänst. Saneringsplanen ska utgöra ett stöd både i det förberedande arbetet och vid 
en eventuell hantering av en samhällsstörning i form av ett nedfall av radioaktiva ämnen 
efter en eventuell kärnteknisk olycka. Planen visar hur Länsstyrelsen i Halland kommer 
arbeta med sanering och ska skapa förutsättningar att hantera en situation där det finns 
behov av att sanera efter ett nedfall av radioaktiva ämnen. Planen utgår från de regionala 
förutsättningarna som finns i Halland som geografiskt område. 

I den här planen kommer mycket av texten fokusera på utsläpp av radioaktiva ämnen från 
ett kärnkraftverk eftersom Ringhals kärnkraftverk finns lokaliserat i länet. Men planen som 
helhet utgör trots detta ett underlag för sanering oavsett var den kärntekniska olyckan 
inträffat. 

Länsstyrelsen ska arbeta för att på bästa möjliga sätt värna om samhällets skyddsvärden 
och möjliggöra att mark, vatten, anläggningar och annan egendom åter kan användas  i 
någon form. Grunden i det arbetet fastställs i den här saneringsplanen.

Planen ska regelbundet revideras, kommuniceras och prövas tillsammans med länets 
aktörer. Revidering av planen görs vartannat år eller vid behov. 

I arbetet med denna saneringsplan har hänsyn tagits till den nationella vägledningen för 
sanering1 som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för.

1 De underlag från nationell vägledning för saneirng som varit till grund för denna plan publiceras 
på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida efter årsskiftet
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1.1Syfte och målgrupp 

Syfte

Syftet med planen är att ge en beskrivning av hur länsstyrelsen i Halland planerar att arbeta 
med sanering efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen vid en kärnteknisk olycka. Planen ska 
skapa en förståelse för arbetet med sanering hos berörda aktörer och allmänheten. Syftet 
med planen är att ha en grundläggande plan för arbetet med sanering oavsett hur 
omfattande saneringsarbete som behöver genomföras.

Målgrupp

Planen riktar sig till ett flertal olika funktioner och aktörer. Saneringsplanen är en viktig del 
för Länsstyrelsen i Halland att delge hur arbetet med sanering efter utsläpp av radioaktiva 
ämnen från en kärnteknisk anläggning ska genomföras. Hela krisledningsorganisationen på 
länsstyrelsen i Halland är en målgrupp för planen, däribland beslutsfattare och utsedda 
saneringsledare på länsstyrelsen. Planen riktar sig också till andra berörda aktörer som 
berörs av beredskapen för kärnteknisk olycka. Det kan exempelvis vara angränsande 
länsstyrelser, kommuner och centrala myndigheter.

1.2 Dokumentstruktur 
Länsstyrelsen i Halland har flera olika dokument som rör hantering av en kärnteknisk 
olycka. Planerna ska användas vid en eventuell kärnteknisk olycka och efterföljande 
nedfall av radioaktiva ämnen samt utbildning och övning. 

Här nedan finns en beskrivning av dokumentstrukturen. 

Figur 1 Bilden nedan visar på Länsstyrelsen i Hallands planer rörande beredskap vid utsläpp av radioaktiva ämnen.  

Program för 
räddningstjänst

Utrymning
Inomhus-

vistelse och 
jodtabletter

Strålnings-
mätning Kommunikation Sanering Länsstyrelsens 

fältplats Larm
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Program för räddningstjänst utgör ett övergripande dokument som beskriver beredskapen 
som länsstyrelsen i Halland har för en kärnteknisk olycka. I programmet finns en 
övergripande beskrivning om sanering och de saneringsmetoder som kan komma att 
användas vid saneringsarbetet.

Saneringsplanen är den plan du läser just nu. Den här planen är till för att beskriva ramarna 
kring sanering och hur arbetet är tänkt att fungera på Länsstyrelsen i Halland.

Hänvisningar till de övriga delplanerna sker löpande i texten i detta dokument.

2. Legala förutsättningar
I det här kapitlet redovisas en övergripande beskrivning om grunderna för sanering. Det 
vill säga länsstyrelsens uppdrag och ansvar för sanering. Fler hänvisningar till lagstiftning 
kommer uppmärksammas löpande i övriga kapitel och avsnitt i denna plan.

Länsstyrelsen är ansvarig för sanering efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen, FSO 4 kap 
15§. Ansvaret för genomförande av sanering samt med vilka grunder som ansvarig 
myndighet (länsstyrelsen) ska genomföra sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen 
regleras i lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordning (2003:779) om skydd mot 
olyckor. 

Bestämmelserna i lagen om skydd mot olyckor rörande sanering syftar inte till att befria 
den enskilde från ansvar och kostnader för ingripanden och i stället föra över ansvar och 
kostnader till samhället. Lagen syftar till att samhället ska hålla en organisation som kan 
gripa in när den enskilde inte själv eller med hjälp av någon annan kan bemästra en 
saneringssituation. Samhället ska ingripa när det framstår som rimligt att svara för de 
åtgärder som behövs för att avvärja eller begränsa skada.

Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder 
vid höjd beredskap samt i Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion är exempel 
på annan lagstiftning som reglerar länsstyrelsens uppgift vid samhällsstörningar. Exempel 
på bestämmelser i dessa två förordningar som är viktiga i ett saneringsarbete redovisas här 
nedan.

Under saneringsarbetet efter en kärnteknisk olycka är det lika viktigt som under 
räddningsinsatsen att länsstyrelsen är en sammanhållande funktion mellan olika aktörer 
inom det geografiska området. Detta tydliggörs också i Förordning (2015:1052) om 
krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, 6§.  
Där finns det beskrivet att Länsstyrelsen ska vara en sammanhållande funktion mellan 
aktörer som finns lokalt i länet men även den nationella nivån.  Länsstyrelsen ska vara en 
sådan funktion vid situationer som uppstår hastigt, oväntat och utan förvarning, eller en 
situation där det finns ett hot eller en risk att ett sådant läge kan komma att uppstå eller 
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situationer som kräver brådskande beslut och samverkan med andra aktörer. En 
kärnteknisk olycka med efterföljande nedfall av radioaktiva ämnen som kan kräva sanering 
är ett exempel på en sådan situation. 

De uppgifter som tydliggörs i Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, 2§ är 
också viktiga för länsstyrelsen att beakta vid en kärnteknisk olycka och vidare sanering 
efter ett nedfall av radioaktiva ämnen. Det handlar bland annat om att främja länets 
utveckling, följa tillståndet i länet, underrätta regeringen om händelser som inträffat i länet, 
samordna olika samhällsintressen inom länsstyrelsens ansvarsområde och samverka med 
olika aktörer och ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. 

Som beskrevs inledningsvis i denna saneringsplan är definitionen av sanering enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor 4 kap 8§ 

Med sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen avses sådana åtgärder som 
staten skall vidta för att göra det möjligt att åter använda mark, vatten, 
anläggningar och annan egendom som förorenats genom utsläpp av 
radioaktiva ämnen. 

Länsstyrelsen är enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 4 kap, 8§ endast 
skyldig att vidta saneringsåtgärder i den utsträckning detta är motiverat med hänsyn 
till nedan rekvisit/kriterier2:

- följderna av utsläppet,

Med följderna av utsläppet avses i första hand stråldoser som människor riskerar att 
utsättas för. 3

- det hotade intressets vikt,

Det hotade intressets vikt skulle bland annat kunna gälla frågor om egendomen 
behövs för samhällsviktig verksamhet. 4

- kostnaderna för insatsen, och

Att kostnaderna ska beaktas innebär att en dyr åtgärd som bortforsling av massor 
behöver vägas mot mindre effektiva men mindre kostsamma åtgärder. 5

- omständigheterna i övrigt.

Omständigheterna i övrigt handlar främst om huruvida åtgärden kan utföras av 
någon annan. 6 

2 Kursiv text i punktlistan utgör Länsstyrelsen i Hallands konstaterande utifrån dialog med 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
3 SOU 2021:10 s.83
4 SOU 2021:10 s.83
5 SOU 2021:10 s.83
6 SOU 2021:10 s.83



9

Länsstyrelsen i Halland kommer efter ett nedfall av radioaktiva ämnen göra löpande 
bedömningar för att avgöra om länsstyrelsen är ansvarig för sanering utifrån de fyra 
ovanstående rekvisiten.  Länsstyrelsen kommer endast göra bedömningar utanför 
anläggningsområdet då anläggningsinnehavaren har ett primärt ansvar för saneringen inom 
anläggningsområdet.7  
Utifrån de ovanstående rekvisiten har Länsstyrelsen i Halland gjort bedömningen att mark, 
vatten, anläggningar eller annan egendom som saneras ska kunna användas på nytt i någon 
form. Mark, vatten, anläggningar eller annan egendom behöver därmed inte återställas till 
ursprungligt skick8.   

Var saneringen ska genomföras behöver fastställas utifrån kriterierna och vidare efter en 
prioritering mellan olika objekt och områden inom det geografiska området9. Prioriteringen 
kan inte på förhand göras i detalj på grund av att prioriteringen beror på omfattningen och 
omständigheterna under den specifika olyckan. Om det radioaktiva nedfallet deponerat 
inom områden utanför länet krävs ett nära samarbete med angränsande län.  

Inför ett beslut om sanering behöver hänsyn vidare tas till gällande bestämmelser i 
Strålskyddslagen (2018:396) och Strålskyddsförordningen (2018:506), en del i detta är 
bestämmelser om berättigande och optimering (se exempelvis Strålskyddslagen 3 kap 3 
och 5 § och Strålskyddsförordningen (2018:506) 3 kap 12§ ).

Länsstyrelsen har som ansvarig myndighet för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen 
rätt att göra samma ingrepp i en enskilds rätt (6 kap 2§ LSO), på samma sätt som en 
räddningsledare får göra vid en räddningsinsats. Ingrepp i enskilds rätt får göras dels under 
de förutsättningar som anges i första stycket10 (vilket kan användas av räddningsledaren 
under rådande statlig räddningstjänst), dels om det är nödvändigt för att göra det möjligt att 
åter använda den förorenade egendomen. Syftet är att som yttersta möjlighet att 
länsstyrelsen har rätt att bland annat spärra av områden för att möjliggöra sanering och 
genomföra sanering på annans egendom. Det kan också handla om att tillförsäkra sig 
resurser i de fall organisationen visar sig otillräcklig.  

7  10 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt information från MSB -hemsida. 
8  Prop. 1991/92:41, SOU 2021:10
9 SOU 1989:86, SRVFS 2007:4
10 Om fara för liv, hälsa eller egendom eller för skada i miljön inte lämpligen kan hindras på något 
annat sätt, får räddningsledaren vid en räddningsinsats bereda sig och medverkande personal 
tillträde till annans fastighet, avspärra eller utrymma områden, använda, föra bort eller förstöra 
egendom samt göra andra ingrepp i annans rätt, i den mån ingreppet är försvarligt med hänsyn till 
farans beskaffenhet, den skada som vållas genom ingreppet och omständigheterna i övrigt.
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3. Målbild
Länsstyrelsen i Halland har en målbild framtagen för länet som avser ett önskat läge efter 
att saneringsarbetet är avslutat. Målbilden ska hela tiden finnas som grund i det arbete som 
görs inom ramen för sanering av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. 
Målbilden finns till för att tydliggöra hur ”det nya samhället” ser ut när länsstyrelsen 
avslutat saneringsarbetet och vidare önskad målbild med hanteringen av saneringsarbetet.

Målbilden som redovisas här ska tydliggöra vad som ska uppnås med arbetet och vidare 
ligga till grund för den inriktning och beslut om åtgärder som fattas inom länsstyrelsens 
saneringsarbete efter ett nedfall av radioaktiva ämnen.  

Målet utgår från att olyckan kan hanteras och åtgärderna verkställas i enlighet med målet, 
och det är därmed viktigt att beakta att omständigheterna kan göra att målet inte kan nås. 

Målbild

Halland har återhämtat sig från ett nedfall av radioaktiva ämnen och har återgått till ett nytt 
normalläge. Halland är ett län som i stor utsträckning som möjligt gått tillbaka till den 
struktur som varade innan olyckan, där marken, vattnet, anläggningar och annan egendom 
kan användas i någon form. De åtgärder som vidtagits har minskat nivåerna av joniserande 
strålning så långt det varit rimligt och möjligt.

Under saneringsarbetet har Länsstyrelsen tillsammans med berörda aktörer gjort sitt 
yttersta för att säkerställa samhällets skyddsvärden – liv och hälsa, samhällets 
funktionalitet, miljö och ekonomiska värden, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- 
och rättigheter.  Konsekvenserna på samhällets skyddsvärden har begränsats i så stor 
utsträckning som möjligt. 

Vidare har länsstyrelsen i samverkan med berörda aktörer arbetat efter beslutad 
prioriteringsordning för sanering av mark, vatten, anläggningar och annan egendom. 
Planering och genomförande av sanering har kommunicerats väl med allmänheten.

Saneringsarbetet har genomförts på ett effektivt sätt och tidsåtgång har därför begränsats i 
så stor utsträckning som möjligt. 

Gällande målbild ska vara känd av samverkande aktörer.
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4. Organisation för sanering på 
länsstyrelsen i Halland 

4.1 Krisledningsorganisation
Länsstyrelsen i Halland organiserar sig i en krisledningsorganisation vid en kärnteknisk 
olycka. I Länsstyrelsens stabsinstruktion finns information om hur 
krisledningsorganisationen kommer vara uppbyggd vid en samhällsstörning. Den 
Regionala samverkansstrategin tydliggör hur samverkan generellt är tänkt att fungera vid 
en samhällsstörning, i Program för räddningstjänst redovisas hur 
krisledningsorganisationen och samverkan ska fungera mer precist vid en kärnteknisk 
olycka. 

Figur 2 nedan redovisar en övergripande bild av organisationen under en kärnteknisk 
olycka. I Program för räddningstjänst finns en mer detaljerad förklaring kring de olika 
funktionerna i organisationsschemat. I nästa avsnitt i detta dokument, avsnitt 4.2, redovisas 
en förklaring av organisationsschemat utifrån ett saneringsperspektiv. 

Figur 2 Organisationsschemat visar hur krisledningsorganisationen vid en kärnteknisk olycka ser 
ut.



12

4.2 Krisledningsorganisation utifrån ett saneringsperspektiv
I detta avsnitt återfinns en textbeskrivning av saneringsorganisationen i Figur 2. 

 Länsledning (landshövding och länsråd)

Landshövdingen är ytterst ansvarig för myndighetsutövning och är länsstyrelsens 
myndighetschef. Det är landshövdingen som ger inriktning och fattar beslut i arbetet med 
sanering (efter genomförd samverkan med berörda aktörer) om mandatet inte tilldelats 
saneringsledaren. 

Under en kärnteknisk olycka kommer det upprättas en regional inriktnings- och 
samordningsfunktion (ISF) där överenskommelser om inriktning och samordning mellan 
myndigheter och angränsande län kan fattas, inte minst i frågan om sanering. Länsrådet i 
Halland bör ansvara för den regionala ISF efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en 
kärnteknisk anläggning i Halland. Läs mer om ISF under punkten ”inriktnings- och 
samordningsfunktion” här nedan.

 Ledningsgrupp

Ledningsgruppen är en befintlig grupp på länsstyrelsen som utgörs av länsledning, 
enhetschefer, chefsjurist, beredskapsdirektör, ekonomichef, verksamhetsutvecklare, 
kommunikationschef och HR-chef.

 Saneringsledare

I förordning (2003:779) om skydd mot olyckor är länsstyrelsen utpekad som ansvarig för 
sanering vid ett utsläpp av radioaktiva ämnen i länet. I MSBs allmänna råd SRVFS 2007:4 
tydliggörs det att det ska finnas saneringsledare utpekade, vad de ska ha för kunskap och 
position vid saneringsarbetet. Länsstyrelsen i Halland har som inriktning att det ska finnas 
tre utsedda saneringsledare. Saneringsledaren ingår i länsstyrelsens 
krisledningsorganisation. 

Saneringsledarnas uppgift kommer vara att leda saneringsarbetet efter ett utsläpp av 
radioaktiva ämnen. Saneringsledarna kallas in direkt vid larm om en kärnkraftsolycka. 
Landshövdingen beslutar om förordnande av saneringsledare.

Saneringsledaren utgör en ledningsfunktion i staben och ansvarar för att leda och driva 
saneringsarbetet i Halland. Saneringsledarens uppgift kommer vara ”…att göra det möjligt 
att åter använda mark, vatten, anläggningar och annan egendom” (LSO 4 kap 8§)

Saneringsledaren arbetar utifrån en aktörsgemensam inriktning (från ISF) och inriktning 
från länsledningen (landshövding och länsråd) för det arbete som ska göras. 
Saneringsledaren kommer skapa en egen arbetsgrupp för saneringsarbetet med hjälp av 
tilldelade resurser i länsstyrelsens stab eller övriga tilldelade och upphandlade resurser. 
Beslut om saneringsstrategi fattas efter samverkan med berörda aktörer av landshövdingen 
eller dess ställföreträdande. Saneringsledaren ansvarar sedan för att beslut verkställs 
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operativt i Hallands län. 

Som beskrivs under rubriken ”Stab” här nedan kommer personal från länsstyrelsens stab 
tilldelas som resurs för saneringsledarens arbetsgrupp. Det finns vissa expertiser inom 
länsstyrelsen som ingår i länsstyrelsens krisledningsorganisation och stab och skulle kunna 
vara till nytta för saneringsledaren exempelvis miljöhandläggare, personal som arbetar med 
upphandling, personal från naturvårdsenheten och veterinärenheten. 

Saneringsledaren kommer troligtvis också behöva stöd från andra myndigheter och andra 
typer av aktörer. Saneringsledaren bör därför göra en analys över vilket annat stöd som 
skulle behövas från exempelvis andra statliga myndigheter/andra länsstyrelser och privata 
aktörer. 

 Geografiskt områdesansvarig

Den geografiskt områdesansvariga (GOA) utgör en ledningsfunktion i staben och ansvarar 
för frågor rörande geografiskt områdesansvar. Saneringsledaren behöver samverka med 
denna ledningsfunktion eftersom arbetet inför, genomförandet av och efter avslutad 
sanering i högsta grad kommer att påverka samhället på olika sätt. 

 Räddningsledare/räddningschef

Räddningsledaren och saneringsledaren behöver kommunicera under händelsens gång för 
att förstå varandras perspektiv och behov. Åtgärder som görs inom räddningstjänst 
respektive sanering kan komma att påverka de två ledningsfunktionerna. Tidiga åtgärder 
rörande sanering under en händelse som exempelvis att genomföra saneringsåtgärder 
rörande dricksvattenproduktion är ett exempel som kan komma att bli aktuell under den 
statliga räddningstjänsten där saneringsledaren blir inblandad. 

 Stabschef

Saneringsledaren och stabschefen har behov av att samverka, inte minst på grund av att 
saneringsledaren kommer begära resurser från staben som stabschefen leder. 

Vid en kärnteknisk olycka kommer ledningsfunktionerna räddningsledare och geografiskt 
områdesansvarig inledningsvis att behöva mycket av stabens kapacitet. När 
räddningsledaren inte behöver lika mycket kapacitet och vidare när räddningstjänsten 
avslutas kommer fler resurser från krisledningsstaben att kunna avsätta tid för 
saneringsfrågorna. Staben kommer då stötta den arbetsgrupp som saneringsledaren byggt 
upp. Saneringsledaren kommer behöva tilldelas en mindre del av personalen från staben, 
till sin arbetsgrupp, i ett inledande skede.

 Stab

En mindre del av staben behöver tilldelas till saneringsledarens arbetsgrupp i ett inledande 
skede. Staben kommer i ett senare skede av hanteringen stötta den arbetsgrupp som 
saneringsledaren tilldelats sedan tidigare.
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Delar av staben kan också komma att utgöra ett ISF-stöd. De resurser som tilldelas 
saneringsledaren kan utgöra stöd för de olika ISFerna rörande sanering. 

Saneringsledaren behöver ta del av det underlag som gjorts vid strålningsmätningar. Det är 
därför av vikt att saneringsledaren för en dialog med indikeringsledaren som är en del av 
länsstyrelsens stab. 

 Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)

Den regionala ISF i Halland som bör upprättas vid en kärnteknisk olycka ska arbeta med 
gemensam inriktning och samordning för frågor som rör Halland. Den regionala ISF bör 
bland annat fatta beslut om en aktörsgemensam inriktning och samordning för sanering. 

Länsstyrelsen i Halland kommer delta i en nationell ISF med sitt perspektiv rörande 
sanering om en sådan upprättas. 

Figur 3 Exempel på aktörer som kan ingå i en ISF (Halland) rörande sanering.

Inriktnings- och samordningsfunktion (Halland)
 Regionala rådet styrgrupp

o Länsstyrelsen Halland (länsråd ordf.)
o Kommuner i Halland (kommundir.)
o Region Halland (region.dir)
o Polismyndigheten (PO Halland)
o Försvarsmakten (Västra militärregionen chef)

 Länsstyrelsen Västra Götaland
 Länsstyrelsen Jönköping
 Länsstyrelsen Kronoberg
 Länsstyrelsen Skåne
 Trafikverket
 Kustbevakningen
 Strålsäkerhetsmyndigheten
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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4.2.1 Saneringsorganisation
Avsnittet ovan beskriver krisledningsorganisationen utifrån ett saneringsperspektiv. I detta 
avsnitt tydliggörs några fördjupningar rörande saneringsorganisationen. Bilden nedan visar 
tillskillnad från Figur 2 hur saneringsorganisationen tillhörande saneringsledaren fungerar. 
I punktlistan under bilden finns en förklaring till rutorna saneringsledare+arbetsgrupp och 
Genomförande av sanering operativt. 

Figur 4 Beskrivning av saneringsorganisation
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 Saneringsledarens arbetsgrupp (samt stöd från andra myndigheter och/eller 
organisationer)

Arbetsgruppen som arbetar med saneringsledaren utgör den arbetsgrupp som 
saneringsledaren arbetar med på länsstyrelsens krisledningsplats. Som rutan i bilden 
beskriver är grundbemanningen alltid länsstyrelsens stab (enligt tilldelade resurser från 
stabschefen). Därutöver kan det komma att finnas behov av att komplettera resurserna som 
ges från staben med stöd från andra myndigheter, organisationer och företag. Det kan 
exempelvis vara stöd från Strålsäkerhetsmyndigheten avseende strålskydd, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap i saneringsfrågor och NESA (Nationellt expertstöd för 
sanering av radioaktiva ämnen), eller expertis från olika privata aktörer.

 Genomförande av sanering (operativt)

Saneringsledaren och dess arbetsgrupp behöver kompletteras med en organisation som 
utför saneringsarbete i fält. Det kan både handla om operativt saneringsarbete i olika 
områden och arbete som rör avfallshantering. Länsstyrelsen har inte någon operativ 
saneringsorganisation som aktiveras automatiskt vid en händelse. Resurserna som kommer 
användas efter ett nedfall och efterföljande sanering är befintliga resurser i samhället som 
kommer upphandlas, vara frivilliga eller begäras som stöd genom ingrepp i annans rätt 
LSO 6 kap 2§.
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5. Olika skeden av saneringsarbetet
5.1 Länsstyrelsens förhållningssätt till olika skeden 

Saneringsarbetet på Länsstyrelsen i Halland påbörjas i direkt anslutning till att larm 
inkommer om risk för eller pågående utsläpp av radioaktiva ämnen. Saneringsarbetet 
kommer därför vara centralt både före, under/vid och efter ett eventuellt utsläpp av 
radioaktiva ämnen. Länsstyrelsen ser det som nödvändigt att i ett inledande skede starta 
upp processen rörande sanering oavsett om ett utsläpp kommer ske och vidare 
omfattningen av ett eventuellt utsläpp. Det förberedande arbetet för sanering efter utsläpp 
av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning är avgörande att det börjar i tid för att 
skapa möjligheter för en god och effektiv hantering. 

Saneringsledaren kallas in i samband med att övriga i länsstyrelsens 
krisledningsorganisation. Arbetet med statlig räddningstjänst och sanering kommer därmed 
pågå parallellt. 

Ett saneringsarbete hade krävt mycket resurser både, personella, materiella och 
ekonomiska resurser. Vidare kommer både planeringen och genomförandet troligen pågå 
under lång tid.  Saneringsarbetet behöver därför förberedas och planeras i ett tidigt skede. 
Det finns även vissa saneringsåtgärder som kan behöva genomföras i ett tidigt skede, då är 
det viktigt att saneringsledaren är på plats och påbörjar arbetet tidigt för att lyfta frågor 
rörande sanering. Det går inte att på förhand tydliggöra exakta tidsperspektiv för olika 
skeden eftersom omfattningen av utsläppet av radioaktiva ämnen vid den kärntekniska 
olyckan är avgörande. Då det inte på förhand är möjligt att beskriva omfattningen av en 
olycka finns olika exempel på utfall av utsläpp.

Exempel utsläpp och nedfall av radioaktiva ämnen (kärnkraftsolycka)

Beredskapsplaneringen för en eventuell kärnkraftsolycka i länet utgår från tre olika 
scenarier för utsläpp (utsläppsintervall) av radioaktiva ämnen. Punktlistan nedan utgör 
olika omfattande utsläpp. 

 Upp till FILTRA

 Mellan FILTRA och 10xFILTRA

 Större än 10xFILTRA

FILTRA är ett utsläpp som motsvarar regeringens krav från 1986 på maximalt utsläpp via 
haverifiltret för en antagen olycka med härdsmälta och tankgenomsmältning. 
FILTRAx100 utgör ett antaget största möjligt utsläpp från en enskild reaktor för en olycka 
med härdsmälta och tankgenomsmältning. 

Beroende på utsläppets storlek och förlopp samt det väder som råder när utsläppet sker 
kan olika skyddsåtgärder (se beskrivning om olika skyddsåtgärder i Länsstyrelsens 
beredskapsplan Program för räddningstjänst) behöva vidtas på olika stora avstånd. Vidare 
spelar både omfattningen av utsläppet samt väder in i hur stora områden som kan komma 
att behöva saneras.
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Oavsett om det sker ett utsläpp eller inte, och vidare omfattningen av ett eventuellt utsläpp, 
ser länsstyrelsen att det kommer vara av värde att påbörja arbetet med sanering i ett tidigt 
skede. 

I planeringen tar länsstyrelsen hänsyn till att den statliga räddningstjänsten, som 
länsstyrelsen också ansvarar för, troligen kommer pågå under en betydligt kortare period 
än saneringsarbetet om det sker ett utsläpp. Som exempel kan den statliga 
räddningstjänsten vid en olycka med omfattande hantering komma att pågå i ca. 3-4 
månader medan saneringsarbetet kan pågå i flera år. Detta gäller för en mer omfattande 
olycka med större områden som behöver saneras.

I de två efterföljande avsnitten här nedan redovisas två skeden som saneringsarbetet 
kommer vara uppdelat i. 

Arbetet i de olika skedena ska alltid utgå från Gemensamma grunder för samverkan och 
ledning vid samhällsstörningar, detta tydliggörs i Länsstyrelsens Regionala 
samverkansstrategi. Länsstyrelsen i Halland har mandat att besluta om saneringsåtgärder, 
men inför beslut ska samverkan och ledning bedrivas med berörda aktörer. Genom detta 
skapas möjligheter för att samordna resurser och skapa en gemensam inriktning för 
saneringsarbetet. Saneringsledaren kommer få möjlighet att leda saneringsarbetet utifrån 
bestämmelserna i länsstyrelsens inriktning och en aktörsgemensam inriktningen som fattats 
i en inriktnings-och samordningsfunktion. Se närmare beskrivning kring detta i kapitel 4.

5.2 Förberedande analys 
I ett inledande skede behöver saneringsledaren genomföra en förberedande analys. Den 
förberedande analysen handlar i grunden om att starta upp saneringsarbetet och samla in 
underlag som behövs för att rama in arbetet och som vidare ska ligga till grund för 
inriktning, prioritering och beslut om genomförande av åtgärder. Detta arbete handlar 
därmed om att genomföra förberedande åtgärder inför faktiskt genomförande av 
saneringsåtgärder i fält. Det kan också handla om att genomföra tidiga åtgärder för 
sanering efter samverkan med räddningsledaren om sådant behov. I ett första steg behöver 
saneringsledaren inställa sig på länsstyrelsen, iordningsställa sin arbetsplats, skapa sig en 
uppfattning om situationen och därefter påbörja det strategiska saneringsarbetet. För att 
starta upp arbetet inom ramen för den förberedande analysen tar saneringsledaren fram och 
arbetar utifrån gällande uppstartsdokumentation för länsstyrelsens saneringsarbete. 

I punktlistan nedan ges ytterligare exempel på uppgifter som behöver hanteras inom ramen 
för den förberedande analysen.  

- Saneringsledaren tar fram och arbetar utifrån gällande uppstartsdokumentation för 
länsstyrelsens saneringsarbete

- Ta fram lägesbeskrivning och påbörjar prioritering av områden/egendom

- Identifiering av ekonomiska förutsättningar
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- Forma arbetsgrupp internt, stöd från andra och rekrytering externt

- Förberedelser för tillstånd för sanering

- Samverkan med räddningsledare om eventuella tidskritiska behov av sanering

- Uppstart av kommunikation till allmänheten rörande saneringsfrågor

Innan den förberedande analysen kan betraktas som genomförd behöver tillräckligt med 
underlag finnas på plats för att avgöra vad det operativa saneringsarbetet kommer omfatta. 

Figur 5 Bilden visar förhållandet mellan den statliga räddningstjänsten och saneringen i ett 
inledande skede av olyckan.
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5.3 Genomförande av saneringsåtgärder
När den förberedande analysen har genomförts ska istället arbetet övergå till att påbörja 
saneringen genom att genomföra saneringsåtgärder. Vilka saneringsåtgärder som vidtas 
beror på omfattning av nedfallet och omständigheterna i den rådande situationen. Läs mer 
om saneringsmetoder i kapitel 8.

Beroende på omfattningen av nedfallet av de radioaktiva ämnena kan detta arbete pågå 
under olika lång tid. Vid en allvarlig olycka kan det här skedet pågå under flera år. En 
ambition är att inte sanera längre än 3-5 år vid en olycka med nedfall av radioaktiva ämnen 
inom stora områden11. Beroende på omfattningen av olyckan kan detta skede pågå både 
samtidigt som statlig räddningstjänst men också efter det att den statliga räddningsinsatsen 
avslutats. Radioaktiva ämnen binds hårdare till en yta över tid. Därför är det också viktigt 
att genomföra vissa sa¬neringsåtgärder så snart som möjligt efter det att nedfallet skett.  
När räddningstjänst avslutats, är den sanering som genomförs tillståndspliktig. 
Länsstyrelsen behöver då söka tillstånd hos Strålsäkerhetsmyndigheten 
(Strålskyddsförordningen 5 kap 1§) för att genomföra åtgärder. Länsstyrelsen kommer då 
behöva ett snabbt förfarande av en sådan ansökan för att saneringsåtgärder ska kunna 
vidtas. Läs mer om tillstånd för sanering i avsnitt 7.2.

Uppgifterna inom det här momentet är många, bland annat ska saneringen påbörjas i fält, 
men innan det ska upphandlingar vara klara och resurser finnas på plats. 
Kommunikationsinsatser rörande sanering genomförs i större utsträckning, däribland 
intressentsamverkan för att inkludera allmänhetens synpunkter om sanering.  I det här 
skedet finns en övergripande saneringsstrategi framtagen med prioriteringar av vilka 
områden som ska saneras och hur detta ska genomföras. I samband med att 
saneringsåtgärder vidtas ska även effekterna av åtgärderna följas upp. När detta arbete 
avslutas, avslutas även den statliga saneringen.

11 Erfarenheter från känrnraftsolyckan i Fukushima i Japan tydliggör att chansen att invånare 
flyttar tillbaka till utrymda områden minskar markant om saneringen pågår för länge.
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5.4 Dokumentation och uppföljning
Inom ramen för saneringsarbetet behöver arbetet dokumenteras noga. Underlag för beslut, 
som bland annat mätresultat från strålningsmätningar, beslut om och genomförande av 
saneringsåtgärder behöver dokumenteras noggrant. En viktig anledning är att 
saneringsåtgärderna som länsstyrelsen vidtar ska godkännas av den myndighet som 
regeringen bestämmer enligt Lag (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska 
olyckor 7§ punkt 4. En annan del i detta är för att möjliggöra kvalitetsuppföljning av de 
åtgärder som vidtagits. Vad de olika saneringsåtgärderna har bidragit med kan exempelvis 
säkerställas utifrån resultat från strålningsmätningar. Kvalitetsuppföljning av saneringen 
behöver också dokumenteras. 

Dokumentationen kan också komma att bli avgörande i frågan om försäkringsersättning till 
skadelidande.
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6. Förutsättningar för sanering. 
Vid ett nedfall av radioaktiva ämnen i Hallands län skulle människorna, marken, vattnet, 
anläggningar så vidare påverkas. När räddningsinsatsen pågår är fokus alltid att säkerställa 
liv och hälsa. När planering sedan görs för vad som ska saneras är fokus på hur länet i stort 
ska kunna återhämta sig. Som lagstiftningen lyder tas hänsyn till både mark, vatten, 
anläggningar och annan egendom i detta arbete. I detta avsnitt hanteras frågan om 
förutsättningar för sanering i Halland.

6.1 Övergripande om Hallands län
En viktig del inför ett saneringsarbete är de regionala förutsättningarna. Här nedan ges en 
övergripande beskrivning av Hallands län. 

Halland omfattas av både av kust- och inland. Länet består av sex kommuner – Laholm, 
Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Länets areal är 5719 km². 
Befolkningsmängden i länet var i slutet av 2020, 336 748 personer12. Under de senaste 
årtonderna har befolkningstillväxten i länet ökat kraftigt. Befolkningstillväxten har till stor 
del koncentrerats till kust- och centralortsområden. Under sommarmånaderna finns det en 
betydande turism i länet vilket gör att befolkningsmängden ökar. Det finns ett antal större 
tätorter, centralorterna i varje kommun, de flesta av dem finns kustnära.

Hallands län är en viktig del av förbindelserna mellan två storstadsregioner genom 
transportförbindelserna som väg E6 och järnvägsstråket – Västkustbanan (Göteborg och 
Malmö). Det finns tre hamnar och två flygplatser i länet. I länet finns en storskalig 
produktion av livsmedel i form av primärproduktion som spannmål och kött- och 
mjölkproduktion. 

Markanvändningen i länet från 2015:

 Åkermark – 108 896 ha

 Betesmark –  16 030 ha

 Skogsmark 312 000 ha 

o varav produktiv, 293 000 ha

I länet finns både grund- och ytvattentäkter för produktion av dricksvatten. I de norra 
delarna dominerar ytvattentäkter och de södra delarna – grundvattentäkter.

12 SCB 2021, Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2020 och 
befolkningsförändringar 2020. 
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6.2 Prioritering av mark, vatten, anläggningar och annan 
egendom

Om ett nedfall av radioaktiva ämnen sker i länet kommer Länsstyrelsen i Halland behöva 
göra prioriteringar rörande vad som behöver saneras och i vilken ordning. Det går inte på 
förhand att veta hur omfattande ett nedfall av radioaktiva ämnen skulle bli samt var 
nedfallet skulle hamna efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning, 
exempelvis en kärnkraftsolycka. Det är därför inte möjligt att på förhand detaljplanera 
vilka specifika områden (mark, vatten, anläggningar och annan egendom) som kommer 
prioriteras först. 

Det är av vikt att på förhand genomföra en övergripande prioritering vad gäller 
samhällsviktig verksamhet och annan mark, vatten, anläggningar och övrig egendom som 
finns inom nedfallsområdet. Hänsyn behöver också tas till samhällets skyddsvärden. I 
kommunernas och länsstyrelsens risk- och sårbarhetsanalyser ska samhällsviktig 
verksamhet identifieras. Denna identifiering i kombination med övrig beredskapsplanering 
där samhällsviktiga verksamheter identifieras kommer vara viktig för att snabbt kunna 
kartlägga vilka samhällsviktiga verksamheter som finns inom nedfallsområdet. Vidare 
behöver beslut om skyddsåtgärder som antagits av räddningsledaren inkluderas som 
underlag till prioriteringen. Exempelvis kan en genomförd utrymning påverka 
prioriteringsordningen. 

Viktigt att tänka på är också att mark, vatten, anläggningar eller annan egendom som 
saneras ska kunna användas på nytt i någon form, de behöver inte återställas till 
ursprungligt skick.

Länsstyrelsen kommer lägga en stor vikt vid att ta fram en prioriteringsordning av olika 
områden i länet, både i beredskapsplaneringen men också efter ett utsläpp av radioaktiva 
ämnen. Det kommer krävas god samverkan vid prioritering av områden med regionala 
aktörer. Om det radioaktiva nedfallet deponerat inom områden utanför länet krävs ett nära 
samarbete med angränsande län.  Läs mer om samverkan i kapitel 15.

I SRVFS 2007:4, Allmänna råd och kommentarer om länsstyrelsens beredskap för 
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning finns exempel 
på underlag som behövs för prioriteringen. Dessa redovisas i punkterna nedan.

 markanvändning, t.ex. 
jordbruksmark, 

 livsmedelsproduktion,

 befolkningstäthet, 

 boendeformer, 

 kommunikationer, 

 vattentäkter, 

 industristruktur, 

 sjukhus, 

 skolor och daghem (barn är 
känsligare för joniserande 
strålning än vuxna), och 

 annan samhällsviktig verksamhet.
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Exempel på prioritering

Vid nedfall ska de inledande åtgärderna koncentreras till miljöer där människor 
tillbringar större delen av sin tid eller där många människor uppehåller sig. Barn 
ska prioriteras. Dessa miljöer utgörs bl.a. av bostadshus, skolor, daghem, 
företagsbyggnader, kontor, produktionsanläggningar, gårdar, parker och vägar. I 
produktionsanläggningar ska alla ytor och all utrustning från vilka radioaktiva 
ämnen kan överföras till produkterna rengöras. I vissa offentliga lokaler som 
skolor, daghem och gallerior måste effektiviteten i saneringen verifieras. Om 
kontrollmätningar visar fortsatt hög kontamination ska saneringen upprepas. 

Det är nödvändigt att inomhusmiljöer saneras och vädras ut, eftersom radioaktiva 
ämnen kan komma in i byggnader även om åtgärder för att blockera luftintagen 
vidtagits. Effektiv rengöring behövs i synnerhet i inomhusmiljöer där människor 
tillbringar mycket tid. Rengöring ska ske så snart som möjligt efter 
kontamineringen för att undvika att radionuklider fastnar på olika ytor och för att 
begränsa exponeringen. Rengöringen bör upprepas för att undvika 
återkontaminering. Saneringsinsatser ska prioriteras efter hur mycket områdena 
används. 

Även fordon och redskap som använts utomhus ska saneras. Vid förflyttning från 
ett mer kontaminerat till ett mindre kontaminerat eller rent område ska 
kontrollmät- och saneringsstationer upprättas. All trafik från området ska passera 
dessa stationer. Vid dessa stationer ska fordon, redskap och personer 
kontrollmätas
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7. Godkännande av saneringsåtgärder och 
tillstånd för sanering

7.1 Godkännande av saneringsåtgärder
Sanering som genomförs inom ramen för räddningstjänst beslutar Länsstyrelsen om enligt 
FSO 4 kap 15§. 

Enligt Lag (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor 7§ punkt 4 
tydliggörs det att  

Med radiologisk skada avses i denna lag en skada som har orsakats av eller 
uppkommit till följd av en radiologisk olycka och är en kostnad för att 
återställa miljön eller kompensera för förlorade miljövärden, om det är en 
miljöskada som inte är obetydlig och den eller de åtgärder som kostnaden 
avser har godkänts som rimliga av den myndighet som regeringen 
bestämmer.

Den myndighet som regeringen bestämmer kommer enligt ovanstående också behöva 
godkänna saneringsåtgärderna som länsstyrelsen vidtar.

7.2 Tillståndspliktig verksamhet
Länsstyrelsen är enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 4 kap 15§ ansvarig 
för sanering efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen. Sanering som inte genomförs under den 
radiologiska nödsituationen är tillståndspliktig enligt Strålskyddslagen, tillstånd ska sökas 
genom Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Enligt Strålskyddsförordningen (2018:506):

5 kap 7§ Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om tillstånds- 
eller anmälningsplikt för verksamheter som på grund av att de bedrivs i en 
omgivning med joniserande strålning kan innebära en risk för skador på 
människors hälsa eller miljön.

Enligt Strålskyddslagen (2018:396)

6 kap 9 §   Ett tillstånd enligt denna lag får ges endast om verksamheten är 
berättigad och sökanden har de ekonomiska, administrativa och personella 
resurser som krävs enligt 3 kap. 11 §.

Eftersom länsstyrelsen är utpekad att utföra sanering och inte kan frånsäga sig denna 
uppgift kommer Länsstyrelsen vid ett eventuellt tillståndsförfarande vara i stort behov av 
ett snabbt förfarande av en sådan ansökan för att saneringsåtgärder ska kunna vidtas. 

Länsstyrelsen kommer vid behov av tillstånd också efterfråga god och löpande samverkan 
med Strålsäkerhetsmyndigheten.
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8. Saneringsmetoder
Sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen omfattas av ett flertal olika åtgärder som kan 
genomföras för att minska den joniserande strålningen inom ett specifikt område. 

Vid en kärnteknisk olycka är det främst de radioaktiva ämnena cesium-134, cesium-137 
och jod-131 som kommer att spridas och orsaka problem. Jod-131 har till skillnad från 
cesium-134 och -137 en relativt kort halveringstid. Jod-131 är därmed främst ett problem i 
det inledande skedet av saneringsarbetet.

Det finns i grunden tre olika principer som kan väljas för att återställa mark, vatten, 
anläggningar eller annan egendom.  Detta är avklingning, skärmning och dekontaminering. 
Avklinging innebär att inga specifika åtgärder vidtas utan de radioaktiva ämnena får 
sönderfalla och med tiden minskar strålningen på platsen. Vid skärmning genomförs 
åtgärder för att de radioaktiva ämnena på olika sätt skärmas (desto längre bort en är från 
strålningen desto mindre påverkar den). Vid dekontaminering tas hela eller delar av det 
radioaktiva materialet bort. Om detta alternativ används behöver materialet placeras på en 
särskild plats, en så kallad deponi (läs mer om deponier i avsnitt 13).   

Avklingning innebär att inga specifika åtgärder vidtas utan de radioaktiva ämnena får 
sönderfalla och med tiden minskar strålningen på platsen. Vid skärmning genomförs 
åtgärder för att de radioaktiva ämnena på olika sätt skärmas, exempelvis att det förorenade 
jordlagret täcks med ren jord eller förs längre ner i jordprofilen. Genom dekontaminering 
tas hela eller delar av det radioaktiva materialet bort. Om detta alternativ väljs behöver 
materialet placeras på en särskild plats, en så kallad deponi, läs mer om deponier i avsnitt 
13.   

Vilken princip som används beror på flera olika faktorer. Bland annat beror det på vilken 
mark, vatten, anläggningar eller annan egendom som drabbats av nedfallet. Detta innebär 
att det är viktigt att kartlägga vilken miljö som kontaminerats och hur förhållandena ser ut i 
de områdena. Det är viktigt att exempelvis tydliggöra  markanvändning, verksamhet med 
livsmedelsproduktion, befolkningstäthet, kommunikationer, industristruktur, vattentäkter 
och boendeformer i området.Vidare behöver hänsyn tas till länsstyrelsens målbild med 
saneringen, bestämda åtgärdsnivåer (se avsnitt 10.2) och hur området kan och bestäms 
kunna användas i framtiden. 

Vädersituationen vid tidpunkten för nedfallet spelar roll för hur de radioaktiva ämnena är 
fördelade mellan olika ytor. Nedfallen kan antingen ske genom torrdeposition (då nedfallet 
sker vid torrt väder) eller våtdeposition (nedfall i samband med nederbörd). Våtdeposition 
ger ett kraftigare och mer koncentrerat nedfall än torrdeposition, eftersom det ”radioaktiva 
molnet” tvättas ur.

Miljön som ska saneras kan bestå av dels urbana, bebyggda och odlade områden och dels 
orörda naturområden. Urbana, bebyggda och odlade områden innefattar bostadsområden, 
företagsområden, industriella områden, odlingsmark och andra lantbruksområden, vägar, 
hamnar, flygplatser, lagerområden, parker, lekplatser och andra rekreationsområden såsom 
golfbanor, skidanläggningar, campingplatser och offentliga badstränder. Orörda 
naturområden omfattar alla övriga områden inom regionen.
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I MSBs nationella vägledning för sanering13 finns en övergripande beskrivning om vilka 
metoder som används vid olika typer av bebyggelse och mark.

Saneringsmetodik för mark, vatten, anläggningar och annan egendom.14

- Byggnader-bostäder

Ytskikten saneras främst – de tvättas eller byts ut. I vissa fall kan byggnader behöva rivas.

- Byggnader- officiella och kommersiella verksamheter (skolor, 
sportanläggningar, vårdinrättningar, och kommersiella byggnader som affärs-
rörelser och kontor)

Ytskikten saneras främst – de tvättas eller byts ut. I vissa fall kan byggnader delvis behöva 
rivas.

- Byggnader – industriella verksamheter

Innan sanering genomförs måste hänsyn tas till befintliga föroreningar i området eller 
byggnaderna. Riskbedömning behövs göras utifrån befintliga föroreningar. Se vidare i 
vägledning.

- Mark – gröna ytor; parker, trädgårdar, vägrenar, sportplaner

Markytorna saneras genom att 5 cm jord och vegetationen grävs av och skalas bort. Rena 
massor läggs på ytan för att återställa marken. Vegetation, inklusive buskar och nedre delar 
av träd klipps ner och forslas bort.

- Mark – urban miljö; tex. vägar, parkeringar

Vid saneringen tas de översta 5 cm bort och ersätts med rena bärlager (asfalt, betong, 
makadam och olika jordar) och markmaterial.

Vid snötäckt landskap är det fördelaktigt att så snabbt som möjligt forsla bort de översta 
fem till tio centimetrarna av den kontaminerade snön. Detta bör/måste ske innan nästa 
töväder för att undvika kontaminering av den underliggande marken.

- Mark – skogsmark

Möjligheterna att sanera skogsområden från radioaktivt nedfall är mycket begränsade. De 
existerande metoderna är destruktiva, kostsamma och ger stora mängder avfall.

”Skogsmark åtgärdas i normalfallet inte i saneringsskedet. Skogsbruksmark bedöms istället 

13 De underlag från nationell vägledning för saneirng som varit till grund för denna plan publiceras 
på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida efter årsskiftet
14 Punktlistan utgår i stort från information i Vägledning för deponi avsedd för saneringsavfall, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som publiceras på Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps hemsida efter årsskiftet
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när den ska avverkas.”15

- Mark – jordbruksmark

Jordbruksnäringen påverkas på olika sätt av ett nedfall, beroende på under vilken årstid 
som nedfallet sker. Detta gäller framförallt för skörd av grödor och djurfoder.

Om nedfallet sker på stående gröda kan den effektivaste metoden vara att slå grödan och 
forsla bort den innan nedfallet hamnar på marken. Växande gröda fångar upp en stor del av 
nedfallet, speciellt om bladytan är stor och om nedfallet skett som torrdeposition. Genom 
att avlägsna grödan innan aktiviteten hunnit överföras till marken kan en del av det 
radioaktiva nedfallet tas bort från fältet.

Vid saneringen av jordbruksmark schaktas sannolikt 5–10 cm av det övre markskiktet bort. 
Genom omblandning som plöjning kan också utblandning och nedvändning av radioaktivt 
material göras. Detta kan reducera behovet av sanering, och därmed mängden avfall som 
behöver transporteras bort för deponering.

Det finns även fler motåtgärder att vidta i jordbruket. Jordbruksverket har med hjälp av 
Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram ett beslutsstöd för motåtgärder ”Motåtgärder i 
växtodlingen efter ett nedfall av radioaktivt cesium vid olika nedfallsnivåer och årstider”16

- Vatten

Vid ett nedfall av radioaktiva ämnen kan ytvattentäkter bli kontaminerade relativt snabbt. 
Radionukliderna kan påverka dricksvattnet så att förhöjda halter uppstå och eventuellt 
medföra att EU:s gränsvärden överskrids. 

Grundvattentäkter ska inte i ett initialt skede påverkas, i ett längre perspektiv kan de dock 
bli påverkade eftersom de radioaktiva ämnena succesivt kommer röra sig nedåt i marken. 

I ett inledande skede kommer det vara viktigt att genomföra mätningar i ytvattentäkter för 
att säkerställa att vattnet inte innehåller för höga halter till följd av nedfallet av de 
radioaktiva ämnena.

Se vidare läsning i Livsmedelsverkets bok, Produktion och hantering av livsmedel vid 
nedfall av radioaktiva ämnen.

- Snötäckta områden

Om nedfallet av radioaktiva ämnen skulle ske till ett tjockt snötäckt landskap är det en klar 
fördel om man så snabbt som möjligt kan forsla bort de översta fem till tio centimetrarna 
av den kontaminerade snön. 

15 Vägledning för deponi avsedd för saneringsavfall, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap s.15
16 Jordbruksverket. Motåtgärder i växtodlingen efter ett nedfall av radioaktivt cesium vid olika 
nedfallsnivåer och årstider. 2008:27
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Detta bör/måste ske innan nästa töväder för att undvika kontaminering av den 
underliggande marken.

9. Strålningsmätningar
Strålningsmätningar, även kallat indikering genomförs för att identifiera rådande 
strålningsnivåer och kartlägga utbredningen av nedfallet efter det radioaktiva utsläppet. 
Strålningsmätningarna är en viktig aspekt för hantering av den kärntekniska olyckan, inte 
minst för att kunna fatta korrekta beslut om saneringsåtgärder. 

Utifrån strålningsmätningar kan det bland annat konstateras vilka radioaktiva ämnen som 
nedfallet består av, hur geografiskt omfattande beläggningen är, hur stor stråldosen blir på 
kort och lång sikt och hur stor beläggningen är.

Länsstyrelsen i Halland har en särskild plan för strålningsmätningar där mer information 
om strålningsmätningsorganisationen finns och vidare hur strålningsmätningar för att 
kartlägga nedfallets utbredning genomförs. Se Delplan för Strålningsmätning.

Saneringsledaren behöver ta del av det underlag som tagits fram genom 
strålningsmätningar. Det är därför av vikt att saneringsledaren för en dialog med 
indikeringsledaren som är en del av länsstyrelsens stab. 

Vad gäller exempelvis mätningar i dricksvatten och övriga livsmedel kommer en storskalig 
sådan behöva upprättas i Sverige vid en händelse. Mätningar som behöver göras i 
livsmedel omfattas av producentansvar. Kontrollmyndigheter har också ett ansvar för att 
genomföra mätningar vid genomförande av kontroller.    

Utifrån ett saneringsperspektiv är strålningsmätningarna viktiga för arbetet med 
framtagandet av en saneringsstrategi och vidare prioriteringar av mark, vatten, 
anläggningar och egendom. Strålningsmätningarna är också en viktig del vid bedömningen 
om länsstyrelsen är skyldig att genomföra saneringsåtgärder i området eftersom en viktig 
aspekt i detta eftersom ett av de fyra rekvisiten är att bedöma följderna av utsläppet17.  
Mätningar för vissa livsmedel är extra viktiga i ett initialt skede eftersom de snabbt kan nå 
konsumenten. Exempel på detta är dricksvatten från ytvattentäkt och mjölk.

Mätningar av nuklidsammansättningen kräver specialutrustning och personal med specifik 
kompetens. Sådana mätningar kan utföras av personal inom expertstöd vid radiologiska 
nödsituationer18.

Strålningsmätningar kommer också behöva genomföras regelbundet när sanering 
genomförts. Detta för att följa upp vilken effekt genomförda saneringsåtgärder inneburit. 

17 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 4 kap, 8§
18 Expertstöd vid radiologiska och nukleära nödsituationer, Strålsäkerhetsmyndigheten, 2013
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10. Referensnivåer, åtgärdsnivåer

10.1 Referensnivåer 
Det finns tre olika situationer som kan omfatta exponering av joniserande strålning – 
planerade exponeringssituationer (verksamhet med joniserande strålning, se Strålskyddslag 
1 kap 7§), befintliga exponeringssituationer (omgivning med joniserande strålning, se 
Strålskyddslag 1 kap 8§) och radiologiska nödsituationer (se Strålskyddslag 1 kap 6§). 
Inom ramen för sanering är exponeringskategorierna radiologiska nödsituationer samt 
befintliga exponeringssituationer relevanta.

Kategorin planerade exponeringssituationer berörs inte då denna exponeringskategori 
endast berörs vid tillfällen där det går att styra över exponeringen på annat sätt. Exempelvis 
drift av kärnkraftverk, strålbehandlingar på sjukhus eller forskning som inkluderar 
strålkällor.

De andra två exponeringssituationerna är centrala då sanering kan genomföras under tiden 
det råder statlig räddningstjänst (Radiologiska nödsituation). Exponeringssituationen 
Befintliga exponeringssituationer (Omgivning med joniserande strålning) kan bli central 
då saneringen kan komma att pågå under en lång tid. Det är då sannolikt att 
saneringsåtgärder också kommer genomföras när statlig räddningstjänst avslutats. Under 
denna exponeringssituation är det därmed en ny exponeringssituation som råder och som 
man behöver förhålla sig till.

För att optimera strålskyddet för arbetstagare och allmänhet finns referensnivåer att 
förhålla sig till. Referensnivåer är ett verktyg för strålskyddet att förhålla sig till vad gäller 
stråldoser både för arbetstagare och allmänhet. Både under radiologiska nödsituationer och 
befintliga exponeringssituationer finns det risk att referensnivåerna överstigs, därav ska 
referensnivåerna användas som målsättning i arbetet.

I radiologiska nödsituationer gäller referensnivåer för: 

- Allmänheten 

Enligt Strålskyddsförordningen 3 kap 8§ 100 mSv effektiv dos (för händelser på ett 
kärnkraftverk som inte beaktats i kärnkraftsreaktorns konstruktion) och för alla andra 
händelser 20 mSv. 

- Arbetstagare

I första hand gäller dosgränser enligt Strålskyddsförordningen 2 kap 2§ men om dessa inte 
kan underskridas i en radiologisk nödsituation får länsstyrelsen fastställa referensnivåer 
med utgångspunkt i Strålskyddsförordningen 3 kap 9§

Referensnivåerna får
   1. inte överskrida en effektiv dos på 100 millisievert, eller
   2. överskrida en effektiv dos på 100 millisievert men inte 500 millisievert, om det 
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behövs för att rädda liv, förhindra allvarliga strålningsrelaterade hälsoeffekter eller 
förhindra att katastrofartade förhållanden uppstår.

Sådana referensnivåer fastställs efter samverkan med Strålsäkerhetsmyndigheten.

I befintliga exponeringssituationer (Omgivning med joniserande strålning) gäller enligt 
strålskyddsförordning 3 kap 12§ för personer i allmänheten:

Föreskrifter som avser en omgivning med joniserande strålning som uppstår till 
följd av en radiologisk nödsituation får inte innebära referensnivåer för exponering 
av personer i allmänheten som överskrider en årlig effektiv dos på 20 millisievert. 

10.2 Åtgärdsnivåer 
Åtgärdsnivåer är framtagna för att underlätta bedömningen av vilket behov av sanering 
som kan råda vid en olycka. 

”En åtgärdsnivå är ett värde på en mätbar storhet kopplad till en viss 
skyddsåtgärd som när den överskrids eller förväntas överskridas innebär att 
skyddsåtgärden i de flesta fall bör vidtas.”19

Åtgärdsnivåerna ska ses som en indikation på vilka åtgärder som kan behöva vidtas vid en 
viss nivå, men de är inte statiska på så sätt att åtgärder inte kan behöva vidtas även vid 
lägre nivåer.  

På vilka avstånd som åtgärder kommer behöva vidtas beror helt på omfattningen på 
utsläppet och det efterföljande nedfallet av radioaktiva ämnen. Vid ett ett antaget största 
möjligt utsläpp från en enskild reaktor för en olycka med härdsmälta och tankgenomsmältning 
(100x FILTRA, se textruta i avsnitt 5.1), i 90% av alla förekommande väderfall:

 kan enklare saneringsåtgärder behöva vidtas upp till ca. 500 km 

 behöver enklare saneringsåtgärder troligen genomföras upp till 400 km

 kan avancerade saneringsåtgärder upp till ca. 350 km.

 behöver enklare saneringsåtgärder troligen genomföras upp till 250 km

 kan avancerade saneringsåtgärder upp till 100 km troligen inte vara tillräckliga för 
att området ska gå att återvända till på flera år.20 

Vid ett mindre utsläpp beöver inte sanering genomföras på så omfattande avstånd21.

19 2017:27 Bilaga 1 Referensnivåer, doskriterier och åtgärdsnivåer, SSM
20 Beslutsstöd från Strålsäkerhetsmyndigheten ”Beslutsstöd vid olycka i ett svenskt kärnkraftverk”
21 Beslutsstöd från Strålsäkerhetsmyndigheten ”Beslutsstöd vid olycka i ett svenskt kärnkraftverk”
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Saneringsledaren kan använda framtagna åtgärdsnivåer som stöd i arbetet för att besluta 
om olika typer av saneringsåtgärder (enklare eller mer avancerade22). Det kommer dock 
behövas en nära samverkan med Strålsäkerhetsmyndigheten rörande när olika 
saneringsåtgärder är berättigade23 (När åtgärden gör mer nytta än skada) och optimerade24 

(bästa möjliga åtgärd utifrån helheten).

11. Resurser
11.1 Personella resurser

Länsstyrelsens krisledningsorganisation inkluderat saneringsledaren kommer vid ett 
nedfall av radioaktiva ämnen utgöra en del i resurssättningen för att länsstyrelsens ansvar 
för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen. 

Länsstyrelsen kommer vid en olycka att behöva begära stöd och upphandla resurser av 
andra myndigheter, organisationer och företag för att hanteringen av saneringen ska kunna 
genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt. Resurser kommer behöva upphandlas, både 
inom ramen för förberedelser inför arbete i fält (strategiskt arbete) men också för det aktiva 
saneringsarbetet av mark, vatten, anläggningar och annan egendom och vidare hantering av 
det uppkomna saneringsavfallet (operativt arbete). I vilken omfattning och vilken typ av 
expertis som kan komma att behövas kan vara väldigt varierande. Resurserna för arbetet i 
fält kan både vara nationella och internationella. Personella resurser ska också kunna 
tilldelas av samverkande aktörer (myndigheter och kommuner) enligt LSO 6 kap 7-8§.

Resurserna som upphandlas för genomförandet av saneringsåtgärder i fält är tjänster från 
exempelvis sanering-, renhållnings- byggföretag, avfallsbehandlare, lantbrukare etc. 
Frivilliga försvarsorganisationer är också en viktig resurs.  Upphandling av personal för 
arbetet med att hantera saneringsavfallet avfall är exempelvis personal med 
erfarenhet/kunskap om exempelvis förorenad mark och avfallshantering, logistik av tunga 
transporter, geotekniker, geologer/hydrogeologer/miljövetare, miljöjurister, konstruktörer, 
byggledare, miljöingenjörer, miljöprovtagare med flera.

Personella resurser kommer också behövas för att genomföra strålningsmätningar och 
analysera dem. Länsstyrelsen och andra berörda aktörer kommer troligen behöva bistånd 
av den nationella expertstödsorganisationen för detta arbete. Läs mer om den nationella 
expertstödsorganisationen25.

Vad gäller tjänsteplikt så råder detta inte vid sanering som genomförs när 
räddningstjänsten är avslutad. 

22 Enklare saneringsåtgärder innebär exempelvis att rensa dikesrenar och ta bort jord under 
utlopp från stuprör. Avancerade saneringsåtgärder innebär exempelvis större projekt för att 
sanera byggnader och mark. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), 2017:27 Översyn av 
beredskapszoner. Bilaga 1 ”Referensnivåer, doskriterier och åtgärdsnivåer”  
23 Strålskyddslagen 1 kap 10 § 
24 Strålskyddslagen 3 kap 5§
25 Expertstöd vid radiologiska och nukleära nödsituationer, Strålsäkerhetsmyndigheten, 2013



33

11.2 Materiella resurser
I vilken omfattning behovet av materiella resurser kommer behövas beror på de specifika 
förutsättningarna som råder vid ett eventuellt nedfall av radioaktiva ämnen. Beroende på 
scenario skiljer sig därmed behovet åt. Vid ett omfattande nedfall där sanering skulle 
behövas i stora områden kommer mycket materiella resurser att krävas för genomförande 
av saneringsåtgärder och vidare hanteringen av saneringsavfallet. Materiella resurser 
behöver tillhandahållas från samhället. Som beskrivit kommer saneringen till stor del 
genomföras med hjälp av upphandlade aktörer, genom upphandling kommer även 
materiella resurser att behöva upphandlas. Materiella resurser ska också kunna tilldelas av 
samverkande aktörer (myndigheter och kommuner) enligt LSO 6 kap 7-8§.

Exempel på materiella resurser som kommer användas vid genomförande av 
saneringsåtgärder är sopmaskiner, högtryckstvättar, grävmaskin, gräsklippare, 
jordbruksmaskiner, transportfordon, spol- och sugbilar med mera. Vid en omfattande 
sanering kommer också nya metoder för sanering troligen behöva utvecklas. Då kan även 
behovet av andra materiella resurser att bli viktiga. 

12. Upphandling

12.1 Upphandling av resurser för saneringsåtgärder

Länsstyrelsen ansvarar för sanering men har inte en vilande saneringsorganisation som kan 
aktiveras för att genomföra faktiska åtgärder vid sanering. Resurserna som kommer 
användas vid behov av sanering efter ett nedfall av radioaktiva ämnen är resurser från 
samhället. Bland annat genom befintliga företag som kan genomföra olika delar inom 
ramen för saneringsarbete, men även frivilliga. 

För att skapa en saneringsorganisation krävs det att länsstyrelsen genomför upphandlingar 
av samhällets befintliga resurser. Resurserna kan finnas regionalt, nationellt eller 
internationellt. 

Vid upphandling görs detta i enlighet med gällande lagstiftning (Lag (2016:1145) om 
offentlig upphandling). Saneringsledaren kommer behöva stöd i frågan om upphandling 
från upphandlare inom statlig verksamhet. En viktig del kan vara att samverka med 
kommuner som till vardags upphandlar saneringsföretag för genomförande av olika typer 
av sanering.

Vid ett omfattande utsläpp kan stora områden vara kontaminerade och innebära behov av 
sanering i stora områden, bland annat över länsgränser. Det kommer krävas samverkan i 
frågan med bland annat angränsande län.  
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13. Avfall och deponier (mellanlager och 
slutförvar)

Länsstyrelsen ansvarar för saneringen efter ett nedfall av radioaktiva ämnen från en 
kärnteknisk anläggning, när saneringen genomförs behöver också avfallet som uppstår till 
följd av saneringen omhändertas. 

Det kommer behövas ett eller flera mellanlager och slutförvar för hanteringen av avfallet. 
Mellanlager utgör en tillfällig deponi för saneringsavfall och kommer behövas under hela 
saneringsprocessen. Det kan finnas olika många mellanlager beroende på hur omfattande 
sanering som krävs. På mellanlager hanteras avfallet innan det transporteras vidare till en 
deponi för slutförvar. När allt material förflyttats till ett slutförvar avetableras 
mellanlagren. 

I den nationella vägledningen för sanering, framtagen av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB)26 finns en rapport tillika vägledning för deponi (mellanlager och 
slutförvar) avsedd för saneringsavfall samt tillhörande checklistor. 

I underlagen från MSB finns bland annat beskrivet om hur ett mellanlager och deponi för 
slutförvar bör skapas, tillgängliggöras och förvaltas. Det finns närmare beskrivet om 
sortering av radioaktivt avfall, var en deponi bör lokaliseras, utformas, konstrueras och hur 
driften av denna ska gå till. Vidare finns det beskrivet om sluttäckning av deponi och hur 
miljökontroller kan genomföras i olika skeden.

Länsstyrelsen i Halland kommer att ta stöd i vägledningen rörande avfallshanteringen.

För arbetet med avfallshantering kommer det krävas en stor organisation nedbruten inom 
olika områden. För att skapa denna organisation kommer länsstyrelsen vid upphandling 
och begäran av stöd också att utgå från de checklistor som finns i den nationella 
vägledningen för sanering som tydliggör vilket behov av expertiser som finns för att 
hantera saneringsavfallet. 

Vid en händelse kommer det behöva fastställas särskilda riktlinjer för hur avfallet ska 
hanteras i enlighet med stöd i den nationella vägledningen för sanering. 

26 De underlag från nationell vägledning för saneirng som varit till grund för denna plan publiceras 
på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida efter årsskiftet
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14. Arbetsmiljö
I detta avsnitt behandlas frågan om strålskydd förarbetstagare vid radiologiska 
nödsituationer eller befintliga expomeringssituationer (omgivning med joniserande 
strålning). 

Som beskrivits i avsnittet om referensnivåer 10.1 berörs exponeringskategorierna 
radiologiska nödsituationer samt befintliga exponeringssituationer inom ramen för 
sanering. 

Exponeringssituationerna:

- Radiologiska nödsituationer

Sanering kan genomföras under tiden det råder statlig räddningstjänst. Bestämmelser om 
strålskydd för arbetstagare som gäller inom ramen för räddningstjänsten är därmed även 
relevant för arbetstagare som arbetar med sanering och kan komma att exponeras för 
joniserande strålning.

- Befintliga exponeringssituationer (Omgivning med joniserande strålning)

Då saneringen kan komma att pågå under en lång tid är det också sannolikt att 
saneringsåtgärder också kommer genomförs när statlig räddningstjänst avslutats. Under 
denna exponeringssituation är det därmed en ny exponeringssituation som råder och som 
arbetsgivare behöver förhålla sig till.

Både under radiologiska nödsituationer och befintliga exponeringssituationer finns det risk 
att referensnivåerna överstigs, därav ska referensnivåer (se 10.1) användas som målsättning 
i arbetet.

I radiologiska nödsituationer gäller framtagna referensnivåer för arbetstagare, se 
Strålskyddsförordningen 2 kap 7§ sam 3 kap 9§. Det råder dock alltid frivillighet att 
genomföra uppgifter i radiologiska nödsituationer som sannolikt kan komma att exponeras 
för strålning och få en stråldos som överstiger dosgränser som gäller för arbetstagare i 
verksamheter med joniserande strålning (dosgränser enligt Strålskyddsförordning 
(2018:506) 2 kap 2§). 

Vid Befintliga exponeringssituationer (Omgivning med joniserande strålning) kommer 
troligen liknande regler som gäller vid planerade exponeringssituationer 
(Strålskyddsförordningen 2 kap 2§) gälla för arbetstagare som utför arbete vid 
genomförande av saneringsåtgärder. Länsstyrelsen behöver stöd från 
Strålsäkerhetsmyndigheten i frågan om vad som gäller rörande strålskydd för arbetstagare 
efter att den statliga räddningstjänsten avslutats. Samverkan bör upprättas i ett tidigt skede. 
Vid sanering som genomförs efter den statliga räddningstjänsten avslutats råder inte 
tjänsteplikt för arbetstagare. 

Vid sanering av radioaktiva ämnen kan arbetstagare komma att exponeras för joniserande 
strålning. Arbetsmiljöansvar finns kvar som till vardags hos alla arbetsgivare. Den 
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arbetsgivare som har anställt en person har även ansvar för arbetsmiljön för denna. 
Arbetsgivarna ansvarar därmed för den anställdes eller inlånad personals säkerhet och 
hälsa under utförande av arbete.

Vid saneringsarbete kommer skyddsutrustning att behövas. Det kan exempelvis vara 
dosimetrar, skyddsdräkter, handskar, skoskydd och skyddsmasker. För att säkerställa vilka 
doser respektive arbetstagare har erhållit behöver dosimetrar användas. Skyddsutrustning 
inklusive dosimetrar kommer behöva tillhandahållas av respektive arbetsgivare. 
Länsstyrelsen har en begränsad mängd dosimetrar som kan användas vid en kärnteknisk 
olycka vilka inte är avsedda för saneringsarbetet. Dosimetrar kommer behöva 
tillhandahållas av respektive arbetsgivare. Om möjligt kan ett alternativ kan vara att 
omfördela dosimetrar från andra myndigheter.
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15. Samverkan
Vid en samhällsstörning kommer hantering av händelsen, samverkan och ledning ske i 
linje med Länsstyrelsens regionala samverkansstrategi och Program för räddningstjänst. Se 
även struktur för krisledningsorganisation som beskrivs i kapitel 4. 

I avsnittet nedan beskrivs närmare vilken samverkan och ledning som behövs mer specifikt 
inom saneringsområdet. 

15.1 Samverkan på olika nivåer

Länsstyrelsen i Hallands län ansvarar för saneringen i länet efter ett nedfall av radioaktiva 
ämnen vid en kärnteknisk olycka. Länsstyrelsen i Hallands län kommer därför ansvara för 
att leda arbetet i länet. Det kommer dock krävas samverkan med ett flertal olika aktörer 
inom ramen för saneringsarbetet.

Här nedan finns specifika delar rörande samverkan och ledning som behövs med aktörer på 
olika nivåer. 

15.1.1 Kommuner
Alla åtgärder som vidtas vid sanering av mark, vatten och egendom kommer ske i en 
kommun. Det är därför av vikt med kontinuerlig samverkan mellan länsstyrelsen och 
kommunerna i Halland (Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholm).

Uppgifter som kommunerna har och som är viktiga utifrån ett saneringsperspektiv är bland 
annat 

- ansvaret för det geografiska området.

- skyldigheten att delta vid planering och övning av sanering och vidare att delta 
med personal och egendom vid saneringen, LSO 6 kap 9§. 

- skyldigheten att medverka med personal och egendom vid sanering, men endast 
om det finns lämpliga resurser och att deltagandet inte allvarligt hindrar den 
vanliga verksamheten, LSO, 6 kap 7§. 

- Att efter begäran lämna upplysningar om personal och egendom som kan användas 
vid saneringen, LSO 6 kap 8§.

Kommunerna utgör en central samverkansaktör för länsstyrelsen både i 
beredskapsplaneringen, och vid ett eventuellt nedfall av radioaktiva ämnen. Länsstyrelsen 
kommer både i det förebyggande skedet och vid saneringsarbetet vara angelägen om att 
involvera och samverka med länets kommuner. 

Samverkansbehov som länsstyrelsen kommer ha med kommunerna i länet är bland annat 
vid
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- arbete med prioritering av nedfallsdrabbade områden.

- underlag och prioritering av samhällsviktig verksamhet

- inventering av resurser 

- samverkan inför genomförande av specifika saneringsinsatser

- kommunikation med bl.a. allmänheten

15.1.2 Samverkan med omkringliggande län. 
Ett utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning kan innebära påverkan på 
stora områden. Angränsande län i form av länsstyrelserna är centrala samverkansaktörer 
likt kommunerna både i beredskapsplaneringen, och vid ett eventuellt nedfall av 
radioaktiva ämnen. 

Alla länsstyrelser har ansvar för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen enligt FSO 4 kap 15§. Länsstyrelser är likt kommunerna också ansvariga för det 
geografiska områdesansvaret enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 6§. Vid en större 
samhällsstörning kommer samverkan mellan drabbade län vara avgörande för att 
hanteringen av händelsen. Vid sanering över större områden är det av stor vikt att arbetet 
görs efter samverkan och aktörsgemensamma inriktningsbeslut. 

Samverkansbehov som länsstyrelsen kommer ha med angränsande län liknar de som finns 
med länets kommuner men här i ett större perspektiv. Exempel på samverkansbehov:

- Framtagande av en saneringsstrategi.

- Upphandlingsfrågor

- Prioriteringar för genomförande av saneringsinsatser.

- Inventering av resurser 

- kommunikationsinsatser

15.1.3 Samverkan med nationella myndigheter
Samverkan behöver också ske med nationella myndigheter. Ett utsläpp av radioaktiva 
ämnen från en kärnteknisk anläggning kan som tidigare beskrivits beröra stora delar av 
samhället om det sker ett utsläpp av radioaktiva ämnen som sprids med luften och sedan 
faller ner på marken. Detta innebär också att många olika myndigheter med olika expertis- 
och ansvarsområden skulle bli viktiga samverkansaktörer. 
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Nationella myndigheter har likt kommunerna ansvar enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor:

- Har skyldighet att medverka med personal och egendom vid sanering, men endast 
om det finns lämpliga resurser och att deltagandet inte allvarligt hindrar den vanliga 
verksamheten, LSO, 6 kap 7§. 

- Att efter begäran lämna upplysningar om personal och egendom som kan användas 
vid saneringen, LSO 6 kap 8§.

Exempel på myndigheter som länsstyrelsen behöver samverka med vid sanering efter 
utsläpp av radioaktiva ämnen är

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB kommer vara en viktig samverkansaktör rörande sanering. Länsstyrelsen behöver 
bland annat samverka med MSB rörande frågor som 

o tillgängliga resurser (personal och materiel). Exempelvis genom kem-, 
sanerings- och indikeringsenheter (som finns vid ett antal räddningstjänster i 
landet och som kan bistå med utbildad personal och materiel)

o begäran om internationellt stöd

o Prioritering av nedfallsdrabbade områden inför genomförande av 
saneringsåtgärder. 

o Expertkompetens hos myndigheten rörande sanering, GIS etc.

o Stöd genom Nationella expertgruppen för sanering av radioaktiva ämnen, 
NESA.

o Kommunikationsinsatser

o eventuellt godkännande av saneringsåtgärder27. 

 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

För länsstyrelsen kommer Strålsäkerhetsmyndigheten vara en viktig aktör att samverka 
med. SSM är en expertmyndighet och kan ge råd om bland annat strålskydd vid sanering.

SSM utgör en viktig samverkanspart i frågor som

27 SOU 2021:10 s.76



40

o Tillstånd för sanering efter att statlig räddningstjänst avslutats

o Strålskydd för arbetstagare vid befintliga exponeringssituationer (omgivning 
med joniserande strålning)

o Kommunikationsinsatser rörande sanering 

o Optimering och berättigande av strålskyddet

o Råd om strålskydd vid prioritering av nedfallsdrabbade områden

o Stöd genom Expertstöd vid radiologiska och nukleära nödsituationer

o eventuellt godkännande av saneringsåtgärder28. 

 Livsmedelsverket (SLV)

Livsmedelsverket är expert- och central kontrollmyndighet för mat och dricksvatten. 
Länsstyrelsen behöver samverka med livsmedelsverket i frågor som bland annat 
livsmedelsrestriktioner och gränsvärden för livsmedel (se vidare beskrivning i särskilt 
avsnitt i Länsstyrelsens Program för räddningstjänst) och strålningsmätningar i livsmedel. 

 
 Jordbruksverket (SJV)

Jordbruksverket är expertmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vid 
ett nedfall av radioaktiva ämnen kommer SJV att arbeta för att minska konsekvenserna för 
jordbrukssektorn. Länsstyrelsen kommer vara i behov av nära samverkan med 
Jordbruksverket i frågor som exempelvis djurskydd och sanering och motåtgärder inom 
ramen för exempelvis primärproduktion.

 Trafikverket

Trafikverket utgör en viktig samverkanspart bland annat rörande saneringsåtgärder som 
behöver genomföras på exempelvis vägar järnvägar. 

 Polismyndigheten

Länsstyrelsen kommer behöva stöttning från Polismyndigheten för att upprätthålla och 
verkställa avspärrningar innan och under pågående saneringsinsatser.

28 SOU 2021:10 s.76
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 Försvarsmakten

Länsstyrelsen skulle kunna komma att behöva stöd från Försvarsmakten vid ett 
saneringsarbete i form av resurser (personal och materiel).

 Länsstyrelser 

Samverkan med exempelvis angränsande län, kärnkraftslänen och stödlän kommer 
behövas bland annat rörande kommunikationsinsatser och eventuellt gemensamma 
lägesbilder (alla länsstyrelser).

Vidare kommer samverkan behövas inför eventuellt beslut om övertagande av sanering, 
LSO 4 kap 10§. 

I lagen om skydd mot olyckor 4 kap 10§ tydliggörs att regeringen får föreskriva eller i 
särskilda fall besluta att en länsstyrelse ska ta över ansvaret för saneringen inom flera län 
eller att någon annan statlig myndighet ska ta över ansvaret inom ett eller flera län. Detta 
innebär i praktiken att Länsstyrelsen i Halland kan komma att ansvara för sanering i flera 
län. Det kan också innebära att Länsstyrelsen i Halland helt kan fråntas ansvaret för 
saneringen i länet. I de fall ett sådant beslut fattas är det viktigt att det finns en utbyggd 
organisation för att tillgodose behoven hos samtliga drabbade län Vid ett sådant förfarande 
är det av stor vikt av samverkan inför övergången mellan berörda länsstyrelser. Viktigt i 
planeringsskedet är att det finns en god samverkan med angränsande län för att diskutera 
och föra en dialog om arbetet med sanering. Detta för att skapa en samsyn på 
saneringsarbetet efter en olycka och vidare skapa goda förutsättningar att ta över ansvaret 
från ett eller flera län vid ett eventuellt nedfall av radioaktiva ämnen.
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16. Information och kommunikation
I Program för räddningstjänst samt i Delplan för kommunikation finns övergripande 
beskrivet hur kommunikation är tänkt att fungera vid en kärnteknisk olycka. I detta avsnitt 
preciseras närmare kommunikation i fråga om sanering. 

I kapitel 4 tydliggörs hur Länsstyrelsen i Halland kommer organisera sig vid en 
kärnteknisk olycka. Staben – som beskrivs i kapitlet består av ett flertal olika funktioner. 
En av funktionerna utgör en kommunikationsfunktion. Kommunikationsfunktionen 
kommer vara ett viktigt stöd för saneringsledarna och övriga som arbetar med saneringen. 

Kontinuerlig information och kommunikation till allmänheten behöver genomföras. 
Informationen skall samordnas med berörda myndigheter och organisationer. 
Informationen lämnas via olika kommunikationskanaler såsom hemsidor, sociala medier 
m.m.

Exempel på frågor som kan behöva hanteras i information och kommunikation vid 
sanering

- vad sanering innebär

- vilka geografiska områden som är nedfallsdrabbade och vad som ska åtgärdas

- tidsperspektiv (exempelvis rörande utrymning och återflytt)

- vilka saneringsmetoder och åtgärder som används och vad det innebär att använda 
den metoden/åtgärden 

- planerade, pågående och avslutade åtgärder 

- grunder för olika beslut, exempelvis varför olika saneringsåtgärder är nödvändiga, 
respektive inte nödvändiga att genomföra

- vilken verkan saneringsåtgärderna har och vilka andra konsekvenser de medför. 

- information om saneringsåtgärder som den enskilde kan utföra själv. Vilka risker 
det finns med arbetet och hur man kan skydda sig.

Länsstyrelsen ser vidare att det är av stor vikt att föra en nära dialog-/intressentsamverkan 
med allmänheten. Personlig kommunikation och informationsinsatser genom dialog med 
allmänheten kommer vara viktigt under hela saneringsprocessen. Länsstyrelsen ser att en 
sådan dialog kommer behöva ske i nära samverkan med länets kommuner. Att genomföra 
regelbunden dialog med allmänheten kan även ge ett bra underlag inför länsstyrelsen, 
däribland saneringsledaren och dess arbetsgrupp i arbetet för att prioritera nedfallsdrabbade 
mark, vatten, anläggningar och annan egendom men också för att få en förståelse för olika 
perspektiv och behov som kan uppstå vid en eventuell olycka. 
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1. Inledning
1.1 Syfte
Dokumentet beskriver övergripande upprättandet av Länsstyrelsens fältplats på 
Munkagårdsgymnasiet samt vilken grundläggande service som kommer finnas på platsen. 
Det beskriver också översiktligt Ringhals logistikcenter. Det är sedan upp till varje 
organisation som bedriver verksamhet vid främre leding att upprätta egna mer detaljerade 
instruktioner.

1.2 Bakgrund
Föreliggande dokument utgör en delplan av Länsstyrelsen i Hallands läns Program för 
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och svarar tillsammans med andra 
operativa planer, stödplaner och dokument, mot de krav som ställs i lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor samt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

2. Länsstyrelsens fältplats
Länsstyrelsen har efter samråd med andra deltagande myndigheter beslutat att placera en 
Länsstyrelsens fältplatsfunktion i nära anslutning till Ringhals logistikcenter. På så sätt kan 
delar av anläggningarna samutnyttjas. 

På Länsstyrelsens fältplats har deltagande myndigheter tillgång till:
 Arbetslokaler för egen personal
 Personlig skyddsutrustning och dosimetrar för arbete i inre beredskapszonen
 Mat och hjälp med boende

Exempel på arbetsuppgifter på Länsstyrelsens fältplats:
 Instruera personal som skall in och arbeta i inre beredskapszonen
 Leda personal som arbetar i inre beredskapszonen
 Ta emot och inkvartera tillkommande resurser

Länsstyrelsens fältplats är placerat på Munkagårdsgymnasiet i Tvååker (bild 1). Skolan ägs 
av Region Halland och är en gymnasieskola inriktad på gröna utbildningar och lantbruk. På 
skolan finns det gott om djur t ex kor, grisar och djurparksdjur. Lokalerna lämpar sig bra för 
syftet med Länsstyrelsens fältplats. Här finns en stor skolbyggnad för stabsarbete inklusive 
hörsal och restaurang. På området finns idrottshall med omklädningsrum. Då det är en 
lantbruksskola är omklädningsrummen av typen med en ren och en smutsig sida. Vidare 
finns stora ytor för fordon och tillfört material och möjlighet att ta ner helikoptrar.
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Bild 1. Länsstyrelsens fältplats på Munkagårdsgymnasiet.

2.1 Ledningsförhållanden
Länsstyrelsens avsikt är inte att bygga upp parallella staber i Halmstad (på 
Länsledningsplatsen) och vid Länsstyrelsens fältplats på Munkagårdsgymnasiet. Den 
statliga räddningstjänsten och insatser inom ramen för geografiskt områdesansvar leds från 
ledningsplatsen på Länsstyrelsen i Halmstad. På samma sätt kommer polis, Region Halland 
och Försvarsmakten ha staber på ordinarie ledningsplatser.

På Länsstyrelsens fältplats leds personalen i fält, t. ex. vid strålningsmätning och 
avspärrning. Tillkommande nationella resurser väljer själva i vilken omfattning man vill 
leda från Länsstyrelsens fältplats. Dock ska samverkanpersonal alltid placeras hos 
Länsstyrelsen.
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2.2 Dimensionering
Nedanstående siffror är en uppskattad basbemanning. LogC och Länsstyrelsens fältplats 
dimensioneras för att klara av personal- och materialflöde till/från Ringhals och inre 
beredskapszonen (tabell 1). För att klara av att hantera det personalflödet behövs 
personalresurser på LogC och Länsstyrelsens fältplats. Dessa redovisas i Tabell 2. Båda 
tabellerna utgår ifrån att man arbetar i 12 timmars skift och beskriver personalbehovet per 
dygn.

Tabell 1. Personalflöde genom LogC/Länsstyrelsens fältplats per dygn

Aktör Uppgift Personalantal*skift
Ringhals Kontrollrum 40*2

Bevakning 20*2
KC 15*2
Tekniskt stöd 20*2
Underhållspersonal 100*2

Polis Vägavspärrning 6*2
Utrymning 50*2

Räddningstjänst 50*2

Försvarsmakten Vägavspärrning 20*2

Strålsäkerhetsmyndigheten Fältpersonal 4
Summa per dygn = totalt 
ca 650

Tabell 1. Personalflöde genom LogC/Länsstyrelsens fältplats per dygn

Tabell 2. Personalbehov på LogC/Länsstyrelsens fältplats per dygn
Aktör Personalantal*skift

Ringhals 12*2

Polis 7*2

Räddningstjänst 10*2

Försvarsmakten 21*2

Länsstyrelsen (inkl. 
Regionala 

resursgruppen)

10*2

Summa per dygn = totalt ca 100
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2.3 Aktivering
Etablering av Länsstyrelsens fältplats på Munkagårdsgymnasiet påbörjas direkt vid larm 
om Förstärkt Beredskap eller Haverilarm från Ringhals. Full funktionalitet finns dock inte 
förrän Ringhals finns på plats, d.v.s. senast 24 timmar efter beslut av Ringhals att etablera 
LogC.

3. Logistikcenter (LogC) 
Ringhals skall enligt föreskrift SSMFS 2014:2 ha en förberedd plats för ett logistikcenter. 
Detta skall kunna upprättas inom 24 timmar från beslut.
Logistikcentret ska kunna utgöra brytpunkt för transport av personal och utrustning till och 
från anläggningen. Tillståndshavaren (RAB) ska vidta förberedande åtgärder för att vid 
behov kunna etablera ett logistikcenter inom ett dygn från fattat beslut i KC ledningsstab.

Vid logistikcentret ska det finnas:
- Ett område för uppställning av tung utrustning
- Möjlighet att utrusta personal inför transport till anläggningen
- Möjlighet att efter återtransport utföra uppföljning av persondoser, avsökning och 

personsanering
- Möjlighet att sanera fordon och utrustning

Logistikcenter är placerat vid Scania lastbilar i Himle. Logistikcenter är inrymt i det som 
till vardags är Scania lastbilar i Himle (bild 2). Det är en serviceanläggning för lastbilar 
med tillhörande kontorslokaler. Platsen är väl anpassad för LogC, det finns tvättanläggning 
för sanering av fordon, omklädningsrum för personsanering och stora inhägnade ytor för 
tillfört materiel. Alldeles bredvid finns Björkängs vägkrog med ytterligare asfalterade ytor 
och restaurang.
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Bild 2. Logistikcenter i Himle

Page 8 of 14



Bild 3. Placeringen av Logistikcenter i Himle och Länsstyrelsens fältplats på Munkagårdsgymnasiet. 
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4. Ansvar och roller
4.1 Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen bedriver i huvudsak sin verksamhet från ledningsplatsen på Länsstyrelsen i 
Halmstad. Den verksamhet som bedrivs från Munkagårdsgymnasiet är framförallt 
logistikinriktad, d.v.s. personal för själva driften av Länsstyrelsens fältplats. 

Innan en händelse ansvarar Länsstyrelsen för:
- Hyreskontrakt för lokalerna samt att huvudbyggnaden förses med reservkraft
- Att det finns tillgång till internetförbindelse för deltagande organisationer via Region 

Hallands fibernät. Eventuella backuplösningar i form av 3G/4G eller satellit ansvarar 
respektive organisation för

- Att det i konferensrum finns tillgång till projektorer

Vid en händelse:
- Samverkan - Håller i gemensamma lägesgenomgångar
- Ansvarar för mathållning
- Ansvarar för sovplatser
- Ansvarar för reception
- Ansvarar för säkerhet
- Ansvarar för gemensam IT

Personal
Länsstyrelsens grundbemanning på Länsstyrelsens fältplats är:

- 1 Platschef
- 1 biträdande platschef
- 1 person från länsstyrelsens krisledningsorganisation
- 1 Logistikansvarig (Kommendant)
- 1 biträdande logistikansvarig
- + frivilligresurser (Regionala Resursgruppen) för reception, logi m.m.

4.2 Räddningstjänsten
På Länsstyrelsens fältplats finns de delar av räddningstjänsten som åt Länsstyrelsen utför 
strålningsmätning. Mätsamordnare och mätstöd grupperar på Länsstyrelsens fältplats. 
Mätpatrullerna utgår också från Munkagårdsgymnasiet. De kan dock initialt utgå från 
Falkenberg och Kungsbacka brandstationer fram tills Länsstyrelsens fältplats är upprättat.

Personal
Räddningstjänstens grundbemanning på Munkagårdsgymnasiet är:

- 2 Mätsamordnare
- 2 Mätstöd
- Mätpatruller 

4.3 Polisregion väst
Polisen har på Länsstyrelsens fältplats personal som kan utrusta och informera de poliser 
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med tilldelade arbetsuppgifter som skall in i inre beredskapszonen och arbeta.

Personal
Ej fastställt.

4.4 Försvarsmakten
Vid Länsstyrelsens fältplats finns det personal som:

- Leder de som arbetar med avsökning och sanering vid LogC (stöd för Ringhals)
- Leder de som bistår Polisen med avspärrning och utrymning

Personal
- Platschef
- För vägavspärrning 80 pers.
- CBRN pluton 40 pers.

4.5 Region Halland
Region Halland har i grundplaneringen endast funktioner som normalt jobbar på 
Munkagårdsgymnasiet på plats. Det är:

- IT-tekniker
- Vaktmästeri
- Skolbespisning
- Djurskötare 

Personal
Ej fastställt.

4.6 Övriga organisationer
Det är svårt att i förväg veta vilka organisationer som kan tänkas delta vid en kärnteknisk 
olycka. Platsen för Länsstyrelsens fältplats är vald för att kunna hantera mer personal och 
materiel än vad som tas upp i detta dokument. Det finns gott om lokaler att ha stabsutrymmen 
i. På platsen finns stora ytor att ställa upp containrar och maskiner finns på plats. Hela 
Länsstyrelsens fältplats kan alltså utökas vi behov. 

5. Lokaler på Länsstyrelsens fältplats
Byggnaden delas in i tre tillträdeszoner (bild 4). 

 Det röda området gäller tillträde för personal från myndigheter som arbetar på 
platsen. Även personal som skall in till inre eller yttre beredskapszonen har vid 
behov tillträde, t ex vid genomgångar m.m.

 Det orangea området gäller tillträde för personal som arbetar på platsen samt för 
personal som ska till/från inre eller yttre beredskapszonen

 Det gröna området gäller tillträde för media och entreprenörer. Allmänheten har 
inte tillträde till Munkagårdsgymnasiet
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Bild 4. Munkagårdsgymnasiet med organisationsplacering

Den korridor som är planerad för myndigheter (1–6) består dels av klassrum möblerade för 
ca 20 sittande, dels av mindre grupprum. Ett mindre rum kan då användas för stabsarbete 
och det större för genomgångar med avlösande personal.

I entrén till skolan (7) går det lätt att ställa fram bord så att den kan användas som reception. 

Skolans hörsal (8) är fullt utrustad för att användas för större personalgenomgångar eller 
presskonferenser.

Matsal (9), hit går det att komma direkt utifrån om man vill minska på antalet personer som 
rör sig i lokalerna.

Den bortersta korridoren (10) består av enskilda kontor och mindre grupprum. I 
grundplaneringen sitter ingen extern personal här men rummen kan tas i anspråk vid behov.

Ringhals placerar en del av sin verksamhet i separat byggnad (tekniksalar på 
Munkagårdsgymnasiet).

1. Räddningstjänst
2. SSM
3. Försvarsmakten
4. Länsstyrelsen
5. Polisen
6. Gemensamma 

stabsutrymmen
7. Reception
8. Hörsal
9. Matsal
10.Övriga 

organisationer

11

22

33

4

5

5
5

5

6

6

7

89

10
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6. Samband 
Varje organisation ansvarar för att sitt interna samband fungerar, både mot sina 
ledningsplatser och mot personal i fält. Länsstyrelsen tillhandahåller internetanslutning via 
fiber. I reserv finns 4G-modem i begränsad omfattning. Varje organisation bör ha egen 
reservkommunikation.

Länsstyrelsen har en (1) utrustning för satellitkommunikation.
Länsstyrelsen har en Rakelrepeater för DMO-kommunikation till Logistikcenter i reserv.
Länsstyrelsen kommer vid Förstärkt Beredskap/Haverilarm begära av MSB att en MOBAS 
placeras i reserv vid Länsstyrelsens fältplats.

För samband mellan deltagande myndigheter inom Länsstyrelsens fältplats kommer FRO att 
hantera analog radio.

Telefonlistor och Rakeltalgrupper (Nat Blå och Nat Vit) upprättas/tilldelas på plats.

7. Lägesgenomgångar
Minst två gemensamma lägesgenomgångar kommer hållas varje dygn. Antal och tid 
anpassas efter behov på plats.

Dessa genomgångar syftar till att:
1. Ge en allmän lägesbild över händelsen, Länsstyrelsen och Polisen presenterar 

alltid. Övriga efter behov

2. Redovisa läget på Länsstyrelsens fältplats, avseende mat, logi, dosimetri, 
övriga förnödenheter

3. Klargöra behov från deltagande organisationer de närmsta 24 timmarna 
avseende mat, logi, lokaler och andra förnödenheter

4. Klargöra preliminärt behov från deltagande organisationer 24–72 timmar 
avseende mat, logi, lokaler och andra förnödenheter

5. Klargöra samverkansbehov på plats

6. Klargöra ev. punkter att redovisa till Länsstyrelsen stab i Halmstad

Genomgångarna berör alltså primärt förhållandena på Länsstyrelsens fältplats och logistik 
och inte vilken omfattning och inriktning insatsen i stort skall ha.

Mall för lägesgenomgång finns framtaget i ett separat dokument.
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KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-04-19 
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§ 145 Dnr 2021-01222 
Svar på Socialdepartementets remiss över Från delar till helhet - En 
reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade 
insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93 ) 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-28, och översänder det som sitt 
svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets 
delbetänkande av utredningen Från delar till helhet – En reform för samordnade, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet 
(SOU 2021:93). Utredningens uppdrag är att analysera och lämna förslag på hur 
samverkan kan förbättras och hur ansvarsfördelningen för personer med 
samsjuklighet kan förändras mellan huvudmännen och inom verksamheter med 
samma huvudman. I huvudsak rör det organisering och finansiering mellan och inom 
kommun och region.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-28 
Yttrande, 2022-03-28 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg2022-03-24 § 39 
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs yttrande, 2022-03-24 
Remiss från Socialdepartementet: Från delar till helhet – En reform för samordnade, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet 
(SOU 2021:93) 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Svar på remiss från Socialdepartementet: Från delar till helhet – En reform för 
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet (SOU 2021:93) 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-28, och översänder det som sitt svar till 
Socialdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets delbetänkande av 
utredningen Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade 
insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93). Utredningens uppdrag är att analysera och 
lämna förslag på hur samverkan kan förbättras och hur ansvarsfördelningen för personer med 
samsjuklighet kan förändras mellan huvudmännen och inom verksamheter med samma huvudman. I 
huvudsak rör det organisering och finansiering mellan och inom kommun och region.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-28 
Yttrande, 2022-03-28 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg2022-03-24 § 39 
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs yttrande, 2022-03-24 
Remiss från Socialdepartementet: Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade 
och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93) 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 

 

Beskrivning av ärendet 
Kungsbacka kommun har givits möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets delbetänkande av 
utredningen Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade 

https://www.regeringen.se/4ad4d1/contentassets/28394e4d03594dd5880aac2214a3efa7/sou-2021_93-webb.pdf
https://www.regeringen.se/4ad4d1/contentassets/28394e4d03594dd5880aac2214a3efa7/sou-2021_93-webb.pdf
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insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93). Utredningens uppdrag är att analysera och 
lämna förslag på hur samverkan kan förbättras och hur ansvarsfördelningen för personer med 
samsjuklighet kan förändras mellan huvudmännen och inom verksamheter med samma huvudman. I 
huvudsak rör det organisering och finansiering mellan och inom kommun och region.  

Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag som helhet. Precis som utredningen 
konstaterar är det ett område med större brister i ett nationellt perspektiv där det handlar om att inte 
bara förändra gränssnitt mellan huvudmän utan också öka såväl volymer som tillgänglighet till insatser 
för målgruppen. Utredningen föreslår en längre period för införande med nationellt stöd och 
stimulansmedel samtidigt som man föreslår en skatteväxling från kommun till region. Kungsbacka 
kommun framhåller i sitt yttrande att finansieringsprincipen måste följas fullt ut även med avseende på 
ambitions- och volymökningar och att metoden för finansiering behöver utredas ytterligare.  

 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 
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Yttrande över Socialdepartementets remiss: Från delar till helhet – En reform för 
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet (SOU 2021:93) 

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun anser att de författningsförslag som utredningen lämnar är bra och relevanta. 
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag som helhet men vill särskilt betona några 
avgörande förutsättningar och förslag liksom vikten av att finansieringsprincipen följs och att reformen 
ges en varaktig finansiering bortom införandeperioden. 

Kommunens inställning i detalj 
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag som helhet med utgångspunkten att det behövs 
en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med samsjuklighet som också förutsätter 
ett förändrat huvudmannaskap för vård och stöd till alla personer med skadligt bruk eller beroende. 
Förslaget som helhet bedöms kunna skapa förutsättningar för att uppnå syftet att bidra till ökad 
samordning, behovsanpassning och personcentrering för målgruppen. 

Kap. 9 Förändrad styrning av insatser för personer med samsjuklighet 
Kungsbacka kommun instämmer med utredningen om att det krävs reformering av samhällets insatser 
till personer med samsjuklighet. 

I dag ges insatser till personer inom denna målgrupp på ett mer fragmenterat sätt som ofta innebär att 
det uppstår mellanrum mellan olika verksamheter och dessa, redan utsatta personer, får inte det stöd 
och den hjälp de behöver. För en mer hållbar välfärd behövs en kulturförändring i ledning och styrning 
av verksamheterna på olika nivåer. Betydelsefullt är också att detta är i linje med de slutsatser som 
dragits av Tillitsdelegationen (SOU 2018:47, SOU 2019:43).  

Kap. 9.2.1 Hälso- och sjukvården ska ansvara för all behandling av skadligt bruk och 
beroende 
Kungsbacka kommun välkomnar och instämmer i förslaget då det innebär en avgörande och tydlig 
ansvarsfördelning mellan kommun och region.  
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Kap. 9.3 Perspektivförskjutning för socialtjänstens arbete med skadligt bruk och beroende 
Kungsbacka kommun instämmer i förslaget och vikten av en perspektivförskjutning från behandling 
av skadligt bruk och beroende till socialtjänstens kärnuppdrag och särskilda kompetens.  

Till skillnad från att bedriva behandling för skadligt bruk och beroende ska socialtjänsten öka fokus på 
att främja ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i 
samhällslivet samt att frigöra och utveckla resurser. Tillgången på evidensbaserade sociala stödinsatser 
behöver förbättras. Det förebyggande arbetet behöver fortsätta utvecklas, följas upp och utvärderas. 
Detta är också i enlighet med slutbetänkandet En hållbar socialtjänst (SOU 2020:47) vars framtida 
införande bedöms vara en avgörande förutsättning för att skapa långsiktigt hållbara förändringar i 
enlighet med förslagen i denna remiss.  

Kap. 9.3.4 Socialtjänstens ansvar för uppväxtförhållanden omfattar fortfarande skadligt bruk 
och beroende 
Kungsbacka kommun instämmer i förslaget och vill betona vikten av att socialtjänsten fortsatt ska ha 
en viktig roll i att verka för trygga och goda uppväxtförhållanden, vilket inkluderar förhållanden 
relaterade till skadligt bruk och beroende både hos barn och föräldrar. 

Enligt bedömning finns det behov av att det i lag ställs uttryckliga krav på att kommunerna 
tillsammans med regionerna tar fram gemensamma strukturer för omhändertagande av skadligt bruk 
och beroende hos barn och unga och samarbetar i integrerade verksamheter för barn och unga. Detta 
på motsvarande sätt som utredningens förslag i kapitel 11.1 om vård- och stödsamordning.  

Kap. 9.4.3 Om regionen inte fullgör sina åtaganden inträder betalningsansvar 
Kungsbacka kommun instämmer i förslaget om att införa betalningsansvar enligt schablon för hälso- 
och sjukvårdsinsatser i samband med insats i form av vistelse på HVB. 

Detta bedöms ge förutsättningar för ökat gemensamt ansvarstagande och förbättrad samverkan för 
målgruppen jämfört med nuläget. 

Kap. 11.1 En skyldighet att bedriva samordnad verksamhet införs 
Kungsbacka kommun instämmer i förslaget om att regionen och kommunerna i länet gemensamt ska 
bedriva vård- och stödverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning med behov av 
särskild samordning för att insatser från både hälso- och sjukvård samt socialtjänst ska kunna 
genomföras. 

I enlighet med utredningens utgångspunkt betonas att en avgörande förutsättning för en sådan 
verksamhet är att den har en gemensam ledning och styrning och att personalen arbetar mot 
gemensamt uppsatta mål. Detta poängteras utifrån erfarenheterna att grundorsaken till bristande 
samverkan oftast är att ledning och styrning drivs utifrån olika verksamheter, organisatoriska gränser, 
lagar och huvudmän.  
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Kap. 15.2.3 Förslag som innebär nya åtaganden 
Utredningen andas genomgående en ambitionsökning och pekar på bristande tillgång till insatser för 
målgruppen vad gäller i princip alla områden. Kungsbacka kommun anser att utredningen genom att 
endast peka ut sprututbyte som nytt åtagande ger ett smalt och förenklat underlag för att flytta resurser 
mellan kommuner och regioner i konsekvens med förflyttat gränssnitt/ansvar. Till exempel nämns i 
sammanfattningen att den samordnade vård- och stödverksamheten kan komma att kräva särskilda 
insatser för att utveckla ett gemensamt arbetssätt som inte tidigare praktiserats i hälso- och sjukvård 
och socialtjänst (sid 31). Se också 15.8. 

Kap 15.8 Ekonomiska konsekvenser 
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag om att staten bör överväga att avsätta 
ytterligare medel till inrättande och genomförande av vård- och stödverksamheten med hänsyn till de 
stora brister som finns på området. För att åstadkomma de ambitionsökningar som framgår av 
reformens tio bärande delar räcker det sannolikt inte att överföra resurser från kommuner till regioner 
utan finansieringsprincipen måste följas i alla delar. Vidare anser Kungsbacka kommun att det är 
viktigt att reformen får en varaktig finansiering över tid och att även perioden efter införandet bör 
adresseras.  

Kungsbacka kommun anser också att utredningens förslag om skatteväxling som förhandlas och 
beslutas på lokal nivå inte kommer att bidra till att utjämna regionala olikheter. Formen för 
finansiering behöver utredas ytterligare. 

 Kap. 16 Förberedelse och stöd till införandet 

Kungsbacka kommun instämmer i förslaget att staten ska ingå en överenskommelse med 
Socialstyrelsen och SKR om implementeringsstöd till regioner och kommuner. 

Det är en omfattande och komplex omställning på flera olika nivåer som behöver göras i samband med 
införandet av förslaget. Dels gemensamt mellan region och kommuner, dels inom respektive 
huvudman. Här är det avgörande att det under perioden 2023–2027 med god framförhållning verkligen 
avsätts tillräckliga stimulansmedel i kombination med nationellt stöd för implementeringen av hela 
reformen.  

 

Kungsbacka kommun 
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§ 39 Dnr 2021-00343 
Remiss - Från delar till helhet - En reform för samordnade, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg avger yttrande på remissen, Från delar till 
helhet, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet (SOU 2021:93) till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Yttrande över Socialdepartementets remiss: Från delar till helhet (SOU 2021:93) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att de författningsförslag som 
utredningen lämnar är bra och relevanta. Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
instämmer i utredningens förslag som helhet och vill särskilt betona några avgörande 
förutsättningar och förslag. 

Beslutsunderlag 
Se, jämte yttrande på remiss och bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-07, 
där det föreslås att nämnden avger yttrande på remissen, Från delar till helhet, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet 
(SOU 2021:93), till kommunstyrelsen. 
Yttrande över remiss, 2022-03-07 
Begäran om yttrande till kommunstyrelsen 2021-12-14 
Från delar till helhet, SOU 2021:93 

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att avge yttrande på 
remissen, Från delar till helhet, behovsanpassade och personcentrerade insatser till 
personer med samsjuklighet (SOU 2021:93) till kommunstyrelsen. 

Förslaget antas.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Remiss - Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet – SOU 2021:93 
 

Förslag till beslut i Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg avger yttrande på remissen, Från delar till helhet, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93) till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-07 

Yttrande över remiss, 2022-03-07 

Begäran om yttrande till kommunstyrelsen 2021-12-14 

Från delar till helhet, SOU 2021:93 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Socialdepartementet har begärt att Kungsbacka kommun yttrar sig över remissen Från delar till helhet, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93). 

Kommunstyrelsen har begärt att Nämnden för Individ & Familjeomsorg avger yttrande över remissen. 

 

Lotta Nord    Torun Ljungman 

Tf Förvaltningschef   Utvecklingsledare 
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Yttrande över Socialdepartementets remiss: Från delar till helhet (SOU 2021:93) 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att de författningsförslag som utredningen lämnar är bra 
och relevanta. Nämnden för Individ & Familjeomsorg instämmer i utredningens förslag som helhet 
och vill särskilt betona några avgörande förutsättningar och förslag. 

Nämndens ställningstagande i detalj  
Yttrande över delbetänkande av Samsjuklighetsutredningen, Från delar tillhelhet (SOU 2021:93). En 
reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg instämmer i utredningens förslag som helhet samt i 
utgångspunkten att det behövs en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med 
samsjuklighet som också förutsätter ett förändrat huvudmannaskap för vård och stöd till alla personer 
med skadligt bruk eller beroende. Förslaget som helhet bedöms kunna skapa förutsättningar för att 
uppnå syftet att bidra till ökad samordning, behovsanpassning och personcentrering för målgruppen. 

 

Kap. 9 Förändrad styrning av insatser för personer med samsjuklighet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg instämmer med utredningen om att det krävs reformering av 
samhällets insatser till personer med samsjuklighet. 

Idag ges insatser till personer inom denna målgrupp på ett mer fragmenterat sätt som ofta innebär att 
det uppstår mellanrum mellan olika verksamheter och dessa, redan utsatta personer får inte den stöd 
och hjälp de behöver. För en mer hållbar välfärd behövs en kulturförändring i ledning och styrning av 
verksamheterna på olika nivåer. Betydelsefullt är också att detta är i linje med de slutsatser som dragits 
av Tillitsdelegationen (SOU 2018:47, SOU 2019:43).  

 

Kap. 9.2.1 Hälso- och sjukvården ska ansvara för all behandling av skadligt bruk och 
beroende 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg välkomnar och instämmer i förslaget genom att det innebär en 
avgörande och tydlig ansvarsfördelning mellan kommun och region.  
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Kap. 9.3 Perspektivförskjutning för socialtjänstens arbete med skadligt bruk och beroende 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg instämmer i förslaget och vikten av en perspektivförskjutning 
från behandling av skadligt bruk och beroende till socialtjänstens kärnuppdrag och särskilda 
kompetens.  

Till skillnad från att bedriva behandling för skadligt bruk och beroende ska socialtjänsten öka fokus på 
att främja ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i 
samhällslivet samt att frigöra och utveckla resurser. Tillgången på evidensbaserade sociala stödinsatser 
behöver förbättras. Det förebyggande arbetet behöver fortsätta utvecklas, följas upp och utvärderas. 
Detta är också i enlighet med slutbetänkandet En hållbar socialtjänst (SOU 2020:47) vars framtida 
införande bedöms vara en avgörande förutsättning för att skapa långsiktigt hållbara förändringar i 
enlighet med förslagen i denna remiss.  

 

Kap. 9.3.4 Socialtjänstens ansvar för uppväxtförhållanden omfattar fortfarande skadligt bruk 
och beroende 

Nämnde för Individ & Familjeomsorg instämmer i förslaget och vill betona vikten av att socialtjänsten 
fortsatt har en viktig roll i att verka för trygga och goda uppväxtförhållanden, vilket inkluderar 
förhållanden relaterade till skadligt bruk och beroende både hos barn och föräldrar. 

Enligt bedömning finns det behov av att det i lag ställs uttryckliga krav på att kommunerna 
tillsammans med regionerna, tar fram gemensamma strukturer för omhändertagande av skadligt bruk 
och beroende hos barn och unga, och samarbetar i integrerade verksamheter för barn och unga. Detta 
på motsvarande sätt som utredningens förslag i kapitel 11.1 om vård- och stödsamordning.  

 

Kap. 9.4.3 Om regionen inte fullgör sina åtaganden inträder betalningsansvar 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg instämmer i förslaget om att införa betalningsansvar enligt 
schablon för hälso- och sjukvårdsinsatser i samband med insats i form av vistelse på HVB. 

Detta bedöms ge förutsättningar för ökat gemensamt ansvarstagande och förbättrad samverkan för 
målgruppen jämfört med nuläget. 

 

Kap. 11.1 En skyldighet att bedriva samordnad verksamhet införs 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg instämmer i förslaget om att regionen och kommunerna i länet 
gemensamt ska bedriva vård- och stödverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning med 
behov av särskild samordning för att insatser från både hälso- och sjukvård samt socialtjänst ska kunna 
genomföras. 
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I enlighet med utredningens utgångspunkt betonas att en avgörande förutsättning för en sådan 
verksamhet är att den har en gemensam ledning och styrning och att personalen arbetar mot 
gemensamt uppsatta mål. Detta poängteras utifrån erfarenheterna att grundorsaken till bristande 
samverkan oftast är att ledning och styrning drivs utifrån olika verksamheter, organisatoriska gränser, 
lagar och huvudmän.  

 

Kap. 16 Förberedelse och stöd till införandet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg instämmer i förslaget att staten ska ingå en överenskommelse 
med Socialstyrelsen och SKR om implementeringsstöd till regioner och kommuner. 

Det är en omfattande och komplex omställning på flera olika nivåer som behöver göras i samband med 
införandet av förslaget. Dels gemensamt mellan region och kommuner, dels inom respektive 
huvudman. Här är det avgörande att det under perioden 2023-2027 med god framförhållning verkligen 
avsätts tillräckliga stimulansmedel i kombination med nationellt stöd för implementeringen av hela 
reformen.  

 

 

Kungsbacka kommun 
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§ 146 Dnr 2022-00126 
Svar på Justitiedepartementets remiss - Förbättrade åtgärder när barn 
misstänks för brott (SOU 2022:1) 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-24, och översänder det som sitt 
svar till Justitiedepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Justitiedepartementets 
betänkande av utredningen Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 
2022:1). Utredningen syftar till att förbättra regelverket och säkerställa en hög grad 
av rättssäkerhet och effektivitet upprätthålls i utredningar där barn misstänks för 
brott. För kommunens del handlar förslagen främst om ett utökat och förbättrat 
samarbete mellan socialtjänst och rättsvårdande myndigheter och krav på 
socialtjänstens närvaro vid förhör av barn. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-24 
Yttrande, 2022-03-24 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-03-24, § 40 
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-03-07 
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs yttrande, 2022-03-07 
Justitiedepartementets remiss av betänkandet av utredningen Förbättrade åtgärder när 
barn misstänks för brott (SOU 2022:1) 

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



 
 

Datum 

2022-03-24 
Diarienummer 

KS 2022-00126 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Lotta Gradén 
0300-834230 
Specialist kvalitet & internkontroll 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på Justitiedepartementets remiss av betänkandet av utredningen Förbättrade 
åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1) 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-24, och översänder det som sitt svar till 
Justitiedepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Justitiedepartementets betänkande av 
utredningen Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1). Utredningen syftar till att 
förbättra regelverket och säkerställa en hög grad av rättssäkerhet och effektivitet upprätthålls i 
utredningar där barn misstänks för brott. För kommunens del handlar förslagen främst om ett utökat 
och förbättrat samarbete mellan socialtjänst och rättsvårdande myndigheter och krav på socialtjänstens 
närvaro vid förhör av barn. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-24 
Yttrande, 2022-03-24 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-03-24, § 40 
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-03-07 
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs yttrande, 2022-03-07 
Justitiedepartementets remiss av betänkandet av utredningen Förbättrade åtgärder när barn misstänks 
för brott (SOU 2022:1) 

Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet 

Beskrivning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Justitiedepartementets betänkande av 
utredningen Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1).  

https://www.regeringen.se/48fc1b/contentassets/214154d0958849e8b09943f7d84babfb/forbattrade-atgarder-nar-barn-misstanks-for-brott-sou-2022-1.pdf
https://www.regeringen.se/48fc1b/contentassets/214154d0958849e8b09943f7d84babfb/forbattrade-atgarder-nar-barn-misstanks-for-brott-sou-2022-1.pdf
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Utredningen och dess förslag syftar till att förbättra regelverket och säkerställa en hög grad av 
rättssäkerhet och att effektivitet upprätthålls i utredningar där barn misstänks för brott. För kommunens 
del handlar förslagen främst om ett utökat och förbättrat samarbete mellan socialtjänst och 
rättsvårdande myndigheter och krav på socialtjänstens närvaro vid förhör av barn. Kommunen 
instämmer i utredningens under förutsättning att finansieringsprincipen följs fullt ut särskilt vad gäller 
ökade arbetsuppgifter för socialtjänsten. 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



 
YTTRANDE 

Kommunstyrelsen 
 

Datum 
2022-03-24 

Diarienummer 
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Till 

Justitiedepartementet 

Ert diarienummer 
Ju2022/00245 

 

 
Kommunstyrelsen 

kommun@kungsbacka.se 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Yttrande över Justitiedepartementets remiss av betänkandet av utredningen 
Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1) 

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun anser att de författningsförslag som utredningen lämnar är bra och relevanta. 
Kommunen instämmer därför i utredningens förslag under förutsättning att finansieringsprincipen följs 
fullt ut, särskilt vad gäller ökade arbetsuppgifter för socialtjänsten.  

Kommunens inställning i detalj 
6.3.6 Bestämmelserna om socialtjänstens närvaro vid förhör med barn som misstänks för 
brott bör skärpas. 
Kungsbacka kommun instämmer i hela förslaget om ökade krav på att socialnämnden ska närvara vid 
förhör med den som inte fyllt 18 år. 

Det är oftast en fördel om socialtjänsten deltar vid förhör och på så sätt kommer in i ett ärende på ett så 
tidigt stadium som möjligt. Vid de tillfällen socialtjänsten idag inte deltar i förhör med alla under 18 år 
är det oftast beroende på ett ansträngt arbetsläge och att förhöret kommer med kort varsel vilket gör 
det svårt att prioritera. Det är därför viktigt att en lagändring kombineras med en beräkning av hur 
mycket ökade resurser som behöver ges för att ha socialsekreterare med beredskap att delta i förhör 
med kort varsel. 

10.2.3 Förslagen om åtgärder för att säkerställa effektiva och rättssäkra utredningar när barn 
misstänks för brott 
Utredningen anger att förslaget som innebär ett skärpt krav på att en företrädare för socialtjänsten ska 
närvara vid förhör med barn som misstänks för brott får antas innebära en ökad belastning på 
socialtjänsten, men att det inte är möjligt att göra någon närmare uppskattning av i vilken omfattning 
detta kommer att ske.  

Kungsbacka kommun anser att en bedömning av omfattningen måste göras och medel måste tillföras 
socialtjänsterna i enlighet med finansieringsprincipen. I denna bedömning måste också tid för 
beredskap att medverka i förhör med kort varsel beaktas.  
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§ 40 Dnr 2022-00041 
Remiss - Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott  
(SOU 2022:1) 
 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg avger yttrande på remissen, - Förbättrade 
åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1), till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Yttrande över Justitiedepartementets remiss: Förbättrade åtgärder när barn misstänks 
för brott (SOU 2022:1) 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att de författningsförslag som 
utredningen lämnar är bra och relevanta. Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
instämmer därför i utredningens förslag som helhet. 

Beslutsunderlag 
Se, jämte yttrande på remiss och bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-07, 
där det föreslås att nämnden avger yttrande på remissen, - Förbättrade åtgärder när 
barn misstänks för brott (SOU 2022:1), till kommunstyrelsen 
Yttrande över remiss, 2022-03-07 
Begäran om yttrande till kommunstyrelsen, 2022-02-08 
Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott, SOU 2022:1 

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att avge yttrande på 
remissen, - Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1), till 
kommunstyrelsen. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



  

Datum 

2022-03-07 
Diarienummer 

IF 2022-00041 
 

 

 
 
Torun Ljungman 
0300-83 51 81 
Utvecklingsledare 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 
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Remiss - Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1) 

Förslag till beslut i Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg avger yttrande på remissen, Förbättrade åtgärder när barn 
misstänks för brott (SOU 2022:1) till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-07 

Yttrande över remiss, 2022-03-07 

Begäran om yttrande till kommunstyrelsen, 2022-02-08 

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott, SOU 2022:1 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Justitiedepartementet har begärt att Kungsbacka kommun yttrar sig över remissen - Förbättrade 
åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1). 

Kommunstyrelsen har begärt att Nämnden för Individ & Familjeomsorg avger yttrande över remissen. 

 

 

Lotta Nord     Torun Ljungman 

Tf Förvaltningschef    Utvecklingsledare 



 
YTTRANDE 

Nämnd 
Till 
Kommunstyrelsen 
KS 2022-00126 

Datum 
2022-04-01 

Diarienummer 
IF 2022-00041  

 

 
Nämnd 
Individ & Familjeomsorg 
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 Kungsbacka kommun 
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Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Yttrande över Justitiedepartementets remiss: Förbättrade åtgärder när barn misstänks 
för brott (SOU 2022:1) 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att de författningsförslag som utredningen lämnar är bra 
och relevanta. Nämnden för Individ & Familjeomsorg instämmer därför i utredningens förslag som 
helhet. 

Nämndens ställningstagande i detalj  
6.3.6 Bestämmelserna om socialtjänstens närvaro vid förhör med barn som misstänks för 
brott bör skärpas. 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg instämmer i hela förslaget om ökade krav på att socialnämnden 
ska närvara vid förhör med den som inte fyllt 18 år. 

Det är oftast en fördel om socialtjänsten deltar vid förhör och på så sätt kommer in i ett ärende på ett så 
tidigt stadium som möjligt. Vid de tillfällen socialtjänsten idag inte till deltar i förhör med alla under 
18 år så är det oftast beroende på ett ansträngt arbetsläge och att förhöret kommer med kort varsel 
vilket gör det svårt att prioritera. Det är därför viktigt att en lagändring kombineras med en beräkning 
av hur mycket ökade resurser som behöver ges för att ha socialsekreterare med beredskap att delta i 
förhör med kort varsel. 
 

Kungsbacka kommun 
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§ 106 Dnr 2022-00200 
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, fjärde kvartalet 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, 2022-02-16, § 9 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-02 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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§ 9 Dnr 2021-00005 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2021 
kvartal 4 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg antar rapport om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen kvartal 4 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”. 
 
Nämnden för Vård & Omsorg och kommunfullmäktige skall informeras i samband 
med rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg. 
 
Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje 
kvartal. 
 
Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 31 december 2021, 18 
beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-02 

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 beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunrevisionen 



  

Datum 

2022-02-02 
Diarienummer 

VO 2021-00005 
 

 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 
Pia Berglund 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 
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Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2021 kvartal 4 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg antar rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen kvartal 4 
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”. 

Nämnden för Vård & Omsorg och kommunfullmäktige skall informeras i samband med rapporteringen 
till Inspektionen för vård och omsorg. 

Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje kvartal. 

Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 31 december 2021, 18 beslut enligt 4 kap. 1 
§ socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader. 
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2021 Kvartal 
1 

Kvartal 
2 

Kvartal 
3 

Kvartal 
4 

Totalt antal personer med särskilt 
boendebeslut som inte har verkställts 
inom 3 månader 

24 9 12 18 

Varav     

 - antal personer som tackat nej till 
erbjudande 7 7 10 9 

 - antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 0 1 4 1 

 - ej fått något erbjudande 0 0 1 1 
 - avlidna 1 0 0 0 
 - avsagt sig beslut 1 2 0 3 
 - Verkställda under kvartalet 16 2 4 6 
Summa 25 12 19 19 
Varav     
 - Antal personer som har väntat på 
boende 4 - 6 månader  22 5 8 12 

 - Antal personer som har väntat på 
boende 7 - 9 månader  2 3 2 3 

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

0 1 1 1 

 - Antal personer som har väntat på 
boende > 12 månader  0 0 1 2 

Summa 24 9 12 18 
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Totalt antal personer med 
växelvårdsbeslut som inte har 
verkställts inom 3 månader 

5 9 1 1 

Varav     
- antal personer som tackat nej till 
erbjudanden 0 2 1 1 

- antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 0 0 0 0 

 - ej fått något erbjudande 5 2 0 0 
- avlidna 0 0 0 0 
- avsagt sig beslut 0 3 0 0 
- Verkställda under kvartalet 0 4 0 1 
Summa 5 11 1 1 
Varav     
- Antal personer som har väntat på 
växelvård 4 - 6 månader 5 5 0 0 

- Antal personer som har väntat på 
växelvård 7 - 9 månader 0 4 1 0 

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

0 0 0 1 

- Antal personer som har väntat på 
växelvård > 12 månader 0 0 0 0 

Summa 5 9 1 1 
     

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-02 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunrevisionen 

 

Arian Faily     Pia Berglund 

Förvaltningschef    Verksamhetschef Myndighet 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-03-29 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 120 Dnr 2022-00224 
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 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, 2022-02-17, § 16 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-03 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2021 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1-4 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. 
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§ 16 Dnr 2021-00097 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
kvartal 4 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 2021-10-01 till 2021-12-31. 

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, 2022-02-03, 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 2021-10-01 till 2021-12-31. 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2021 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1-4 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 2021-10-01 till 2021-12-
31. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens förtroendevalda revisorer 



  

Datum 
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Diarienummer 
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Josefine Jönsson 
0300-838345 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 4 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 2021-10-01 till 2021-12-31. 

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, 2022-02-03 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2021 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1-4 2021  

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 
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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 2021-10-01 till 2021-12-31 att 24 
beslut har inrapporterats och avser icke verkställda gynnande beslut inom tre månader. 14 av dessa är 
från tidigare kvartalsrapportering. De ej verkställda gynnande besluten avser kontaktperson, 
kontaktfamilj och öppenvårdsverksamhet. Av de gynnande besluten som ej kunnat verkställas gällande 
kontaktperson och kontaktfamilj beror 19 på resursbrist i form av lämpliga familjer och personer som 
kan ta uppdrag. Tre beslut har verkställts under detta kvartal. 

Inga ej verkställda gynnande beslut från vuxenenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2021-10-01 till 2021-12-31.  

Inga ej verkställda gynnande beslut från familjeenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2021-10-01 till 2021-12-31. 

 
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 2021-10-01 till 2021-12-31 visar nio beslut enligt lagen 
om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och åtta beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), 
som inrapporterats och avser ej verkställda gynnande beslut inom 3 månader.  

Ärenden enligt SoL gäller beslut om boendestöd. Sju av de inrapporterade besluten är från tidigare 
kvartalsrapportering, sex beslut har verkställts under detta kvartal.  

I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse 
samt bostad med särskild service är 18 av dessa från tidigare kvartalsrapportering. Fyra beslut har 
verkställts under detta kvartal och tre 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     



  

Datum 

2022-02-03 
Diarienummer 

IF 2021-00097 
 

 

 
 
Josefine Jönsson 
0300-838345 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

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

 

 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Kontaktfamilj och 
kontaktperson  
SoL 4:1 
 

20, 
varav  
9 nya 

19 resursbrist, saknar lämplig 
uppdragstagare 
1 tackat nej  

3 verkställda 
17 ej verkställda 
 

Öppenvårdsverksamhet  
SoL 4:1 
 

4, varav 
1 nytt 

4 annat skäl 1 ej verkställt 
3 avslutade 

Summa beslut 24 24 24 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut  

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Boendestöd enligt SoL 4:1 7, varav 
1 nytt 

5 annat skäl 
2 resursbrist 
  

6 verkställda 
1 ej verkställt 

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  

1 1 annat skäl 1 avslutat 

Avlösning i hemmet enligt 
SoL 4:1  

0   

Summa beslut 8 8 8 
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Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 

 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     
 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/avslutade 
under kvartal 4 

Personlig assistans  
LSS 9.2 §  

0   
 
 

Ledsagarservice  
LSS 9.3 §  

9, varav 
3 nya 
 

8 annat skäl 
1 tackat nej 

4 verkställda 
4 ej verkställda 
1 avslutat 

Kontaktperson  
LSS 9.4 § 
  

2 2 annat skäl 2 ej verkställda 

Avlösarservice i hemmet 
LSS 9.5 §  

3, varav  
1 nytt 
 

3 annat skäl 2 ej verkställda 
1 avslutat 

Korttidsvistelse 
LSS 9.6 § 
  

1 1 tackat nej 
 

1 ej verkställt 

Bostad med särskild 
service LSS 9.8 §  

1 1 resursbrist 
  
 

1 avslutat 

Bostad med särskild 
service LSS 9.9 § 

7, varav 
1 nytt 

6 tackat nej  
1 resursbrist 
 

7 ej verkställda 

Daglig verksamhet  
LSS 9.10 § 

0   
 
 

Summa beslut 23 23 23 



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 1-4 2021

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Kontaktfamilj och 9 14 15 20 9 resursbrist 10 resursbrist14 resursbrist 19 resursbrist 3 verkställda 1 verkställt 4 verkställda 3 verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 3 nya varav 7 nya varav 6 nya varav 9 nya 4 annat skäl 1 annat skäl 1 tackat nej 6 ej verkställda 9 ej verkställda 11 ej verkställda 17 ej verkställda

4 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 1 2 3 4 1 annat skäl 2 annat skäl 3 annat skäl 4 annat skäl 1 ej verkställt 0 3 ej verkställda 1 ej verkställt

SoL 4:1 varav 3 nya varav 1 nytt 3 avslutade

Summa beslut 10 16 18 24 10 16 18 24 10 16 18 24

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Boendestöd enligt 5 6 8 7 4 annat skäl 5 annat skäl 6 annat skäl 5 annat skäl 2 verkställda 1 verkställt 1 verkställt 6 verkställda

SoL 4:1 varav 3 nya varav 4 nya varav 1 nytt 1 tackat nej 1 resursbrist 2 resursbrist 2 resursbrist 3 ej verkställda 4 ej verkställda 6 ej verkställda 1 ej verkställda

1 avslutat 1 avslutat

Kontaktperson enligt 1 0 0 0 1 tackat nej 0 0 0 1 ej verkställt 0 0 0

SoL 4:1

Bostad med särskild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

service enligt SoL 5:5

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 0 0 1 0 0 0 1 annat skäl 0 0 0 1 avslutat

läger enligt SoL 4:1

Avlösning i hemmet enligt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SoL 4:1

Summa beslut 6 6 8 8 6 6 8 8 6 6 8 8



Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats
Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Personlig assistans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 8 5 7 9 8 annat skäl 5 annat skäl 7 annat skäl 8 annat skäl 1 verkställt 2 verkställda 7 ej verkställda 4 verkställda

enligt LSS 9:3 varav 5 nya varav 4 nya varav 3 nya 1 tackat nej 5 ej verkställda 3 ej verkställda 4 ej verkställda

2 avslutade 1 avslutat

Kontaktperson 5 3 3 2 1 resursbrist 3 annat skäl 3 annat skäl 2 annat skäl 2 verkställda 1 verkställt 1 verkställt 2 ej verkställda

enligt LSS 9:4 varav 2 nya varav 1 nytt varav 1 nytt 4 annat skäl 2 ej verkställda  3 ej verkställda 2 ej verkställda

1 avslutat

Avlösarservice i hemmet 5 4 4 3 2 tackat nej 2 tackat nej 1 tackat nej 3 annat skäl 4 ej verkställda 1 verkställt 3 ej verkställda 2 ej verkställda

enligt LSS 9:5 varav 2 nya varav 1 nytt varav 1 nytt 1 resursbrist 2 annat skäl 3 annat skäl 1 avslutat 2 ej verkställda 1 avslutat 1 avslutat

2 annat skäl 1 avslutat

Korttidsvistelse 0 6 1 1 0 2 tackat nej 1 tackat nej 1 tackat nej 0 4 verkställda 1 ej verkställt 1 ej verkställt

enligt LSS 9:6 varav 1 nytt 4 annat skäl 1 ej verkställt

1 avslutat

Bostad med särskild service 1 1 1 1 1 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 1 ej verkställt 1 ej verkställt 1 ej verkställt 1 avslutat

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 10 11 9 7 1 tackat nej 6 tackat nej 7 tackat nej 6 tackat nej 2 verkställda 3 verkställda 2 verkställda 7 ej verkställda

enligt LSS 9:9 varav 2 nya varav 3 nya varav 1 nytt 9 resursbrist 4 resursbrist 1 resursbrist 1 reursbrist 8 ej verkställda 8 ej verkställda 7 ej verkställda

1 annat skäl 1 annat skäl

Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:10

Summa beslut 29 30 25 23 29 30 25 23 29 30 25 23



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 4 2021 och kvartal 4 2020

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4

2020 2021 2020 2021 2020 2021
Kontaktfamilj och 3 20 1 annat skäl 19 resursbris3 ej verkställd3 verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 2 nya varav 9 nya 2 resursbrist 1 tackat nej 17 ej verkställda

Öppenvårdsverksamhet 0 4 0 4 annat skäl 0 1 ej verkställt

SoL 4:1 varav 1 nytt 3 avslutade

Summa beslut 3 24 3 24 3 24

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4

2020 2021 2020 2021 2020 2021
Boendestöd enligt 7 7 6 annat släl 5 annat skäl 1 avslutat 6 verkställda

SoL 4:1 varav 6 nya varav 1 nytt 1 tackat nej 2 resursbrist 6 ej verkställd1 ej verkställda

Kontaktperson enligt 0 0 0 0 0 0

SoL 4:1

Bostad med särskild 1 0 0 0 1 avslutat

service enligt SoL 5:5

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 1 1 annat skäl 1 annat skäl 0 1 avslutat

läger enligt SoL 4:1

Avlösning i hemmet enligt 0 0 0 0 0 0

SoL 4:1

Summa beslut 8 8 8 8 8 8





Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats
Antal 
beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4

2020 2021 2020 2021 2020 2021
Personlig assistans 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 3 9 3 annat skäl 8 annat skäl 1 verkställt 4 verkställda

enligt LSS 9:3 varav 1 nytt varav 3 nya 1 tackat nej 2 ej verkställd4 ej verkställda

1 avslutat

Kontaktperson 4 2 1 tackat nej 2 annat skäl 3 ej verkställd2 ej verkställda

enligt LSS 9:4 varav 3 nya 1 resursbrist 1 avslutat

2 annat skäl

Avlösarservice i hemmet 1 3 1 tackat nej 3 annat skäl 1 ej verkställt 2 ej verkställda

enligt LSS 9:5 varav 1 nytt 1 avslutat

Korttidsvistelse 1 1 1 resursbrist 1 tackat nej 1 verkställt 1 ej verkställt

enligt LSS 9:6

Bostad med särskild service 1 1 1 resursbrist 1 resursbrist 1 ej verkställt 1 avslutat

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 9 7 3 resursbrist 6 tackat nej 1 verkställt 7 ej verkställda

enligt LSS 9:9 varav 1 nytt varav 1 nytt 4 tackat nej 1 reursbrist 8 ej verkställda

2 annat skäl

Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:10

Summa beslut 19 23 19 23 19 23
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 107 Dnr 2022-00112 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter, daterad 2022-01-05. 

Taxan träder i kraft den 1 juni 2022. 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2020, antagen av 
kommunfullmäktige 2019-12-10, § 193, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens 
uppgifter enligt livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om 
kontroll av livsmedel, foder med flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet 
enligt livsmedelslagstiftningen.  

Miljö & Hälsoskydd har nu tagit fram ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter med anledning av ändrade EU-regler, en 
ny kontrollförordning för uttag av avgifter för livsmedelskontrollen samt 
Kungsbacka kommuns riktlinjer för styrande dokument. Förslaget till den nya taxan 
innebär en anpassning till ny lagstiftning, redaktionella ändringar samt ett grafiskt 
utförande som är förenlig med kommunens riktlinjer för styrdokument. Taxeförslaget 
bygger på ett underlag som har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR).  

Timavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2021 och 2020. 

År 2023 ska avgiften i taxan höjas med index av nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 
vilket framgår av taxans punkt nummer 5. Timavgiften i taxan är bestämd med 
utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har planerat för succesivt införande av den nya 
kontrollförordningen med start från 2022 och att efterhandsdebitering kommer fullt 
ut att ske från och med den 1 januari 2024.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-10 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2022-01-20, § 3 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05  
Ny taxa för offentlig kontroll livsmedelstaxa, , daterad 2022-01-05  
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2020, antagen av 
kommunfullmäktige 2019-12-10, § 193 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-02-10 
Diarienummer 

KS 2022-00112 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

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 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Antagande av taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 
daterad 2022-01-05. 

Taxan träder i kraft den 1 juni 2022. 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2020, antagen av kommunfullmäktige 2019-
12-10, § 193, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens uppgifter enligt 
livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, foder med 
flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet enligt livsmedelslagstiftningen.  

Miljö & Hälsoskydd har nu tagit fram ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter med anledning av ändrade EU-regler, en ny kontrollförordning för uttag av 
avgifter för livsmedelskontrollen samt Kungsbacka kommuns riktlinjer för styrande dokument. 
Förslaget till den nya taxan innebär en anpassning till ny lagstiftning, redaktionella ändringar samt ett 
grafiskt utförande som är förenlig med kommunens riktlinjer för styrdokument. Taxeförslaget bygger 
på ett underlag som har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  

Timavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2021 och 2020. 

År 2023 ska avgiften i taxan höjas med index av nämnden för Miljö & Hälsoskydd, vilket framgår av 
taxans punkt nummer 5. Timavgiften i taxan är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har planerat för succesivt införande av den nya 
kontrollförordningen med start från 2022 och att efterhandsdebitering kommer fullt ut att ske från och 
med den 1 januari 2024.  
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-10 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2022-01-20, § 3 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05  
Ny taxa för offentlig kontroll livsmedelstaxa, , daterad 2022-01-05  
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2020, antagen av kommunfullmäktige 2019-
12-10, § 193 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, Kommunledningskontoret: Kansliet, Styrning & Ekonomi 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens uppgifter enligt 
livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, foder med 
flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet enligt livsmedelslagstiftningen.  

Av 6-7 §§ förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) framgår att avgifter fastställs av den behöriga myndigheten eller 
kontrollmyndigheten. Kontrollmyndigheten ska debitera avgifter för offentlig kontroll och sådan annan 
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. Avgifterna ska fastställas av den 
kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. 

Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska beräknas på grundval av den 
allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser enligt 17 § förordningen (2021:176) om avgifter 
för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.  

I artiklarna 81 och 82 i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om hur avgiften för offentlig 
kontroll för verksamheter som omfattas av artiklarna 79.1 a och 79.2 i samma förordning ska beräknas. 
Artiklarna 81 och 82 ska även tillämpas vid beräkningen av avgift för annan offentlig verksamhet som 
hänger samman med sådan kontroll.  

Miljö & Hälsoskydd har tagit fram ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter med anledning av ändrade EU-regler, en ny kontrollförordning för uttag av 
avgifter för livsmedelskontrollen samt Kungsbacka kommuns riktlinjer för styrande dokument. 
Förslaget till den nya taxan innebär en anpassning till ny lagstiftning, redaktionella ändringar samt ett 
grafiskt utförande som är förenlig med kommunens riktlinjer för styrdokument. Taxeförslaget bygger 
på ett underlag som har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  

Timavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2021 och 2020. Indexreglering föreslås införas 
från och med 2023. 
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Ändrad lagstiftning 
En ändring i den EU-rättsliga kontrollförordningen EU 2017/625 trädde i kraft den1 april 2021. 
Ändringen innebär bland annat ett nytt begrepp, annan offentlig verksamhet1, i svensk rätt och att 
efterhandsdebitering av livsmedelskontroll görs obligatoriskt från och med 1 januari 2024.  

Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 
(LAF) trädde i kraft den 1 april 2021. Samtidigt upphävdes förordningen (2006:1166) om offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som legat till grund för nu gällande taxa för 
kontroller av livsmedel med mera. Vissa bestämmelser i den upphävda förordningen får dock tillämpas 
under en övergångsperiod, till exempel bestämmelserna om årlig avgift i 3, 9, 12 och 12 b §§ i den 
upphävda förordningen, som får tillämpas till utgången av 2023. 

Därtill har ändringar tillkommit i nya LAF efter ikraftträdandet i april 2021, bland annat att en 
kommun är skyldig att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för kommunens prövning av ansökan 
om godkännande av en livsmedelsanläggning eller för kommunens registrering. Med nya LAF införs 
också helt nya avgiftsgrunder såsom kostnader för inköp under dold identitet och hantering av RASFF-
ärenden (Rapid Alert System for Food and Feed, som är EU:s rapporteringssystem för livsmedel, för 
att snabbt kunna varna om livsmedel som är eller kan vara en risk för människors hälsa). Det finns nu 
också bestämmelser som förtydligar vem som ska betala avgiften. Definitionen av aktör är utformad i 
överensstämmelse med artikel 3.29 kontrollförordningen (EU) 2017/625. Det saknas en tydlig 
motsvarighet i 2019 års taxa, där betalningsskyldigheten i stället har framgått av olika bestämmelser.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har planerat för succesivt införande av den nya 
kontrollförordningen med start från 2022 och att efterhandsdebitering kommer fullt ut att ske från och 
med den 1 januari 2024.  

Kommunledningskontorets bedömning 
Kommunledningskontorets taxegrupp har arbetat tillsammans med förvaltningen för Miljö & Hälsa i 
framtagandet av taxedokumentet. Ett arbete pågår inom kommunen för att ensa taxedokumenten och så 
långt som möjligt följa samma format i enlighet med riktlinjerna för kommunens styrdokument. 
Kommande övergång till debitering i efterskott enligt denna taxa är förutom att vara ett nytt lagkrav 
också helt i enlighet med målsättningarna för projekt Lätt & Rätt.  

Kommunledningskontoret har i sin beredning av ärendet gjort redaktionella ändringar i taxan. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 

                                                
1Med annan offentlig verksamhet menas bland annat verksamheter för att kontrollera om det förekommer djursjukdomar eller 
växtskadegörare, utrota dessa djursjukdomar eller växtskadegörare, bevilja tillstånd eller godkännanden och utfärda officiella intyg eller 
officiella attesteringar. Källa: Livsmedelsverket.se  
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§ 3 Dnr MH-2022-44  
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslår kommunfullmäktige att besluta anta Taxa 
för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, daterad i november 
2021, att träda i kraft xx månad 2022 samt att Taxa för offentlig kontroll, antagen av 
kommunfullmäktige den 2019-12-10 § 193, samtidigt upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens 
uppgifter enligt livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om 
kontroll av livsmedel, foder med flera.  

Ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter har tagits fram med anledning av ändrade EU-regler, en ny 
kontrollförordning för uttag av avgifter för livsmedelskontrollen samt Kungsbacka 
kommuns riktlinjer för styrande dokument. Förslaget till den nya taxan innebär en 
anpassning till ny lagstiftning som planeras införas successivt de närmaste två åren, 
vissa redaktionella ändringar samt ett grafiskt utförande som är förenligt med 
kommunens riktlinjer för styrdokument. 

Timavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2021. Indexreglering föreslås ske 
från och med 2023. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-05 
Förslag: Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 
daterad november 2021 
Gällande taxa för offentlig kontroll livsmedelstaxa, 2019-10-02 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 



 
 

 

Bygg- och miljöförvaltningen    
Marianne Löfgren  
marianne.lofgren@kungsbacka.se  
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Besöksadress 
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Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Förslag till beslut i nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslår kommunfullmäktige att besluta anta Taxa för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, daterad i november 2021, att träda i kraft xx 
månad 2022 samt att Taxa för offentlig kontroll, antagen av kommunfullmäktige den 2019-12-10 § 
193, samtidigt upphör att gälla. 

Sammanfattning 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens uppgifter enligt 
livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, foder med 
flera.  

Ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter har tagits 
fram med anledning av ändrade EU-regler, en ny kontrollförordning för uttag av avgifter för 
livsmedelskontrollen samt Kungsbacka kommuns riktlinjer för styrande dokument. Förslaget till 
den nya taxan innebär en anpassning till ny lagstiftning som planeras införas successivt de närmaste 
två åren, vissa redaktionella ändringar samt ett grafiskt utförande som är förenligt med kommunens 
riktlinjer för styrdokument. 

Timavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2021. Indexreglering föreslås ske från och med 
2023. 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens uppgifter enligt 
livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, foder med 
flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet enligt livsmedelslagstiftningen.  

Av 6 - 7§§ förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) framgår att avgifter fastställs av den behöriga myndigheten eller 
kontrollmyndigheten. Kontrollmyndigheten ska debitera avgifter för offentlig kontroll och sådan 
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. Avgifterna ska fastställas av den 
kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige 
bestämmer. 



 

 

Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska beräknas på grundval av den 
allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser enligt 17 § förordningen (2021:176) om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.  

I artiklarna 81 och 82 i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om hur avgiften för offentlig 
kontroll för verksamheter som omfattas av artiklarna 79.1 a och 79.2 i samma förordning ska 
beräknas. Artiklarna 81 och 82 ska även tillämpas vid beräkningen av avgift för annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med sådan kontroll. 

Miljö & Hälsoskydd har tagit fram ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter med anledning av ändrade EU-regler, en ny kontrollförordning för uttag 
av avgifter för livsmedelskontrollen samt Kungsbacka kommuns riktlinjer för styrande dokument. 
Förslaget till den nya taxan innebär en anpassning till ny lagstiftning, redaktionella ändringar samt 
ett grafiskt utförande som är förenlig med kommunens riktlinjer för styrdokument. Taxeförslaget 
bygger på ett underlag som har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Timavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2021. Indexreglering föreslås ske från och med 
2023. 

Ändrad lagstiftning 
En ändring i den EU-rättsliga kontrollförordningen EU 2017/625 trädde i kraft den1 april 2021. 
Ändringen innebär bland annat ett nytt begrepp, annan offentlig verksamhet, i svensk rätt och att 
efterhandsdebitering av livsmedelskontroll görs obligatoriskt från och med 1 januari 2024.  

Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) trädde i kraft den 1 april 2021. Samtidigt upphävdes förordningen 
(2006:1166) om offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som legat till grund 
för nu gällande taxa för kontroller av livsmedel m.m. Vissa bestämmelser i den upphävda 
förordningen får dock tillämpas under en övergångsperiod, till exempel bestämmelserna om årlig 
avgift i 3, 9, 12 och 12 b §§ i den upphävda förordningen, som får tillämpas till utgången av 2023.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har planerat för succesivt införande av den nya 
kontrollförordningen med start från 2022 och att efterhandsdebitering kommer fullt ut att ske från 
och med den 1 januari 2024.  

 
Nyheter i lagstiftningen 
Därtill har ändringar tillkommit i den nya LAF efter ikraftträdandet i april 2021, bland annat att en 
kommun är skyldig att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för kommunens prövning av ansökan 
om godkännande av en livsmedelsanläggning eller för kommunens registrering. Med nya LAF 
införs också helt nya avgiftsgrunder såsom kostnader för inköp under dold identitet och hantering 
av RASFF-ärenden (Rapid Alert System for Food and Feed, som är EU:s rapporteringssystem för 
livsmedel, för att snabbt kunna varna om livsmedel som är eller kan vara en risk för människors 
hälsa). Det finns nu också bestämmelser som förtydligar vem som ska betala avgiften. Definitionen 
av aktör är utformad i överensstämmelse med artikel 3.29 kontrollförordningen (EU) 2017/625. Det 
saknas en tydlig motsvarighet i 2019 års taxa, där betalningsskyldigheten istället har framgått av 
olika bestämmelser. 

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05 
Ny taxa för offentlig kontroll livsmedelstaxa, diarienummer 2022-44, daterad 2022-01-05 
Gällande taxa för offentlig kontroll livsmedelstaxa, diarienummer 2019-3899, daterad 2019-10-02 
 

 



 

 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
 
 
Marianne Löfgren  
Enhetschef MH2 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Taxa för offentlig kontroll 

av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter 

Dessa föreskrifter är beslutade med stöd av 6 § i 

förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig 

kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

 

1. Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller för avgifter enligt 

- livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar 

- lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, 
de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som lagen 
kompletterar 

- lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, de föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen och de EU- bestämmelser som lagen kompletterar, utom när det gäller foder, 
inklusive 

- förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med 
livsmedel. 

2. Fastställande av avgift och betalningsansvar 
Avgifter för att täcka Kungsbacka kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet fastställs av nämnden för Miljö & Hälsoskydd på grundval av denna taxa. 
Avgift betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga kontroll och annan 
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt § 1 i denna taxa, om inte annat 
följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och 
aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen under § 1. 

3. Särskilda bestämmelser om avgifter 
5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som 
avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 

2. uppföljande kontroll (10 §) 

3. utredning av klagomål (11-12 §§) 

2022-01-05 
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4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 

6. importkontroll (15 §) samt 

7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 

 

4. Årlig kontrollavgift 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 265 kronor per timme årlig kontrolltid. För 
händelsestyrd kontroll, registrering av ny livsmedelsverksamhet mm är timavgiften 1 136 kronor. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som 
inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt bestämmelserna i 7 a § om 
årlig avgift. 

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för årlig avgift (7 a 
§) Årlig kontrollavgift 
7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen av 
en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Den årliga kontrollavgiften 
beräknas genom att kontrolltiden (timmar) som framgår av det riskklassningsbeslut som beslutats av 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd multipliceras med timavgiften. 
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår.  

Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska 
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens 
kontrollbehov 

4.1.Avgiftsskyldighet för årlig kontrollavgift vid ägarbyte 

eller upphörd verksamhet 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen vid 
kalenderårets början. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten 
visat nämnden att verksamheten upphört. 

 

5. Indexuppräkning 
8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera 
timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad 
året före avgiftsåret. 
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6. Avgifter 
6.1. Avgift för registrering 

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala en avgift för 1 timmes 
kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som 
ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår 
att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 
Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning av att den övergått 
till en ny aktör. 

6.2. Avgift för uppföljande kontroll 

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda tid kontrolltid enligt 6 § 
betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en 
offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande 
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits. 

6.3. Avgift för utredning av klagomål 

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samma med kontrollen i de fall 
där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samma med kontrollen som 
utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna 
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfarandet i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit 
nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av 
meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt 
eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

6.4. Avgift för korrigerande åtgärder 

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats 
i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas 
motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden. 

6.5. Avgift för exportkontroll 

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid en 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerande anläggningen. 
6.6. Avgift för importkontroll 

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den 
aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett 
belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. 
Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.  
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6.7. Avgift för inköp under dold identitet 

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller 
kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet 
betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas en 
avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 
 

7. Eftergift eller nedsättning av avgift i enskilt ärende  
18 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller 
övriga omständigheter, får nämnden för Miljö & Hälsoskydd sätta ned avgiftsbeloppet helt eller 
delvis. Detta gäller dock inte en avgift för uppföljande kontroll enligt 10 § En sådan avgift får 
endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halvtimme under ett och samma kalenderår får 
nämnden besluta att ingen avgift ska tas ut av aktören under kalenderåret. Detsamma gäller andra 
avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så lågt att det inte är 
ekonomiskt motiverat att ta ut en avgift. 

8. Mervärdesskatt 
Avgifterna i denna taxa omfattas inte av mervärdesskatt. 

9. Avgiftens erläggande  
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungsbacka kommun genom Nämnden för 
Miljö & Hälsoskydd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura. 

10.Överklagande 

§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

11. Övergångsbestämmelser 

§ 21 För ärenden som inkommit före juni månad 2022 ska den då gällande taxan tillämpas. 

 

 

Beslutad av: Förslag Nämnden för Miljö & Hälsoskydd  

Gäller från: 1 juni 2022 

Ansvarig förvaltning: Bygg- och miljöförvaltningen 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/


 
 

 

 
 
Miljö & Hälsoskydd 
Marianne Löfgren  
marianne.lofgren@kungsbacka.se 
 

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
info@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se 

    
   
 

 

 
  

  

TJÄNSTESKRIVELSE Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd 
Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

1 (7) 
Datum  

2019-10-02 
Diarienummer 

2019/3899-1 
Ärendetyp 

7.5.5.0 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
 

 
 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2020 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning 
och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) 
samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats av denna lagstiftning. 

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel 

1. Vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas ur 
kran till konsument, och  

2. Snus och tuggtobak. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. Registrering av anläggning 

3. Årlig offentlig kontroll 

4. Uppföljande kontroll som inte var planerad 

5. Utredning av klagomål 

6. Exportkontroll och utfärdande av exportintyg 

7. Importkontroll 

8. Offentlig kontroll i övrigt 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd efter handläggning. 

  



 
 

 

 
 
 

Timavgift 
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 242 kronor per timme kontrolltid. 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i 
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i 
taxan. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För 
inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs 
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas en avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift. 

Avgift för registrering 
6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala en avgift för 1 timmes 
kontrolltid 

Årlig kontrollavgift 
7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Nämnden för Miljö & Hälsoskydd tilldelat eller 
beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 2. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med 
timavgiften. 

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart 
oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska 
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens 
kontrollbehov. 

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Fast årlig avgift omfattar 
kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då 
verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt 
kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott 
och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska därefter 
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska den 
nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten 
visat nämnden att verksamheten upphört. 

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen 
(livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. 

 



 
 

 

 
 
 

 

 

 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som 
har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och 
utförts för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande eller för att verifiera att 
korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 
och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande 
efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

Höjning av nedsättning av avgift 
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller 
övriga omständigheter, får Nämnden för Miljö & Hälsskydd i ett enskilt ärende besluta ändra 
avgiften enligt denna taxa. 

Avgift exportkontroll 
13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till 
Nämnden för Miljö & Hälsskydd för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av 
exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §. 

Avgift importkontroll 
14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 9 §, betala avgift till 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen 
(2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-
bestämmelser som förordningen kompletterar. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, 
och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover. 

Avgiftens erläggande och verkställighet 
15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungsbacka kommun genom dess Nämnd för 
Miljö & Hälsoskydd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet av avgift eller faktura. 

Överklagande 
Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande 
Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019. 

Bestämmelsen om timavgift i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och med den 1 januari 
2020. I ärendet där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas i stället till och med den 31 december 



 
 

 

 
 
 

2019 tidigare beslutad timavgift 1 242 kronor. Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som 
inkommer till nämnden under denna period. 

 

 

 

 

Marianne Löfgren  
Enhetschef för Livsmedel och Serveringstillstånd 
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§ 122 Dnr 2021-00744 
 
Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionen 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Förbundsordning, Göteborgsregionens 
kommunalförbund, godkänd av förbundsfullmäktige 2021-06-15. 

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har, som en följd av ett förslag till 
reviderad organisation för GR, sett över förbundsordningen så att den ska stämma 
överens med de beslutade organisationsförändringarna.  

Den 15 juni 2021 godkände Göteborgsregionens förbundsfullmäktige den reviderade 
förbundsordningen och skickade ut den för fastställande till sina medlemskommuner. 

Kungsbacka kommun är medlem i GR och behöver likt övriga medlemskommuner ta 
ställning till att fastställa förslaget till reviderad förbundsordning för GR. 

Under hösten 2021 bad GR, medlemskommunerna att avvakta med att fatta beslut 
om reviderad förbundsordning på grund av ett pågående mål om överklagande i 
förvaltningsrätten som inkom i juli 2021. Eftersom förvaltningsrättens slutliga 
avgörande i ärendet dröjer vill GR nu att ärendet ändå ska behandlas i 
medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. Enligt GR:s planering ska ärendet 
behandlas av medlemskommunerna under våren 2022 och fastställas i 
förbundsfullmäktige den 14 juni 2022. 

Utöver ett antal redaktionella ändringar har förbundsordningen reviderats när det 
gäller antalet ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige. Likaså har skrivningen 
rörande förbundsstyrelsen och hur ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsens setts 
över. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-22 
Förvaltningsrätten i Göteborgs beslut om överklagade beslut vid GRs 
förbundsfullmäktigesammanträde, 2021-07-16 
Göteborgsregionen förbundsfullmäktige, 2021-06-15, § 100 
Göteborgsregionens tjänsteskrivelse, inklusive protokollsutdrag från 
förbundsstyrelsen och förslag till reviderad förbundsordning, 2021-05-19 

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

Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionen 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Förbundsordning, Göteborgsregionens kommunalförbund, godkänd av 
förbundsfullmäktige 2021-06-15. 

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har, som en följd av ett förslag till reviderad organisation 
för GR, sett över förbundsordningen så att den ska stämma överens med de beslutade 
organisationsförändringarna.  

Den 15 juni 2021 godkände Göteborgsregionens förbundsfullmäktige den reviderade 
förbundsordningen och skickade ut den för fastställande till sina medlemskommuner. 

Kungsbacka kommun är medlem i GR och behöver likt övriga medlemskommuner ta ställning till att 
fastställa förslaget till reviderad förbundsordning för GR. 

Under hösten 2021 bad GR, medlemskommunerna att avvakta med att fatta beslut om reviderad 
förbundsordning på grund av ett pågående mål om överklagande i förvaltningsrätten som inkom i juli 
2021. Eftersom förvaltningsrättens slutliga avgörande i ärendet dröjer vill GR nu att ärendet ändå ska 
behandlas i medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. Enligt GR:s planering ska ärendet 
behandlas av medlemskommunerna under våren 2022 och fastställas i förbundsfullmäktige den 14 juni 
2022. 

Utöver ett antal redaktionella ändringar har förbundsordningen reviderats när det gäller antalet 
ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige. Likaså har skrivningen rörande förbundsstyrelsen och 
hur ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsens setts över. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-22 

Förvaltningsrätten i Göteborgs beslut om överklagade beslut vid GRs 
förbundsfullmäktigesammanträde, 2021-07-16 

Göteborgsregionen förbundsfullmäktige, 2021-06-15, § 100 

Göteborgsregionens tjänsteskrivelse, inklusive protokollsutdrag från förbundsstyrelsen och förslag till 
reviderad förbundsordning, 2021-05-19 
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Beslutet skickas till 
Göteborgsregionen 

Beskrivning av ärendet 
Revideringen av förbundsordningen är en konsekvens av en förändring av den politiska organisationen 
som GR har arbetat med att ta fram. Förslaget till förändringar godkändes av GR:s 
förbundsfullmäktige den 15 juni 2021. Omorganiseringen ska träda i kraft den 1 januari 2023. 

Kungsbacka kommun är medlem i GR och behöver likt övriga tolv medlemskommuner ta ställning till 
och fastställa förslaget till reviderad förbundsordning för GR innan den börjar gälla. 

Under hösten 2021 bad GR, medlemskommunerna att avvakta med att fatta beslut om reviderad 
förbundsordning på grund av en pågående överklagan i förvaltningsrätten som inkom till 
förvaltningsrätten i juli 2021. Eftersom förvaltningsrättens slutliga avgörande i ärendet dröjer vill GR 
nu att ärendet ändå ska behandlas i medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. Enligt GR:s 
planering ska ärendet behandlas av medlemskommunerna under våren 2022 och fastställas i 
förbundsfullmäktige den 14 juni 2022. 

Förändringarna i förbundsordningen är utöver ett antal redaktionella ändringar följande: 

 Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige. Härutöver 
utses – efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en 
ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 20 000 invånare, dock ska antalet ledamöter utsedda 
av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner tillsammans 
ökat med en. 

 Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ska 
vara minst 24, jämte minst 13 ersättare. Denna sammansättning görs utifrån det samlade 
valresultatet för de 13 kommunerna och mandaten fördelas med hjälp av den jämkade 
uddatalsmetoden. Alla kommunernas styrelseordförande ska beredas plats som ledamöter. 
Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från varje kommun (oppositionsråd eller motsvarande) ska 
beredas plats som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utökas vid behov så 
att detta kan säkras. Av ledamöterna och ersättarna bör cirka hälften vara bosatta i Göteborgs Stad. 

 § 4.3 Styrelsens beredningsgrupper 
Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt sammansatta beredningsgrupper 
knutna till de arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3. 

 Tydliggörande om att lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelse, 
nämnder, utskott, revisionsgrupp och beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §). 

Eftersom förändringarna som föreslås i förbundsordningen är en konsekvens av den beslutade 
förändringen av den politiska organisationen av GR, har kommunledningskontoret inga invändningar 
mot förslaget. 
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Det kan dock konstateras att förändringarna kan innebära en halvering av antalet ledamöter och 
ersättare i förbundsfullmäktige för Kungsbackas del. Antalet representanter för Kungsbacka i 
förbundsstyrelsen bedöms dock inte påverkas i någon större utsträckning. 

Revidering av förbundsordningen innebär när det gäller stycket om förbundsstyrelsen också ett 
förtydligande rörande hur ledamöter och ersättare utses, vilket är positivt. 

Kommunledningskontoret ser också att det är positivt att förbundsstyrelsens arbetsgrupper byter namn 
från styrgrupper till beredningsgrupper eftersom det bättre harmonierar med arbetsgruppernas uppdrag. 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 
Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Förbundsfullmäktige 

Protokoll 2021-06-15 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 100. Reviderad förbundsordning för GR 

Diarienummer: 2021-00096 

Beslut 

Förslag till reviderad förbundsordning enligt bilaga godkänns och den 

reviderade förbundsordningen sänds ut för fastställande av 

förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd tjänsteskrivelse. Vid 

sammanträdet 2021-05-28 godkände förbundsstyrelsen föreliggande förslag. 

Förslaget är en följd av att fullmäktige vid dagens sammanträde godkänt 

förslag till reviderad politisk organisation för GR.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad förbundsordning för GR  

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

Pernilla Övermark  

Ordförande 

 

Camilla Widman 

Justerare 

 

Kristian Vramsten  

Justerare 
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Förbundsfullmäktige– ärende 13 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-05-19, Diarienummer: 2021-00096 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Reviderad förbundsordning för 
GR 

Förslag till beslut 

Under förutsättning att förbundsfullmäktige godkänner förslag om reviderad 

organisation för GR föreslås förbundsfullmäktige besluta att godkänna förslag 

till reviderad förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade 

förbundsordningen sänds ut för fastställande av förbundsmedlemmarnas 

fullmäktigeförsamlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd bilaga. Revideringarna är en 

följd av förslag till reviderad organisation för GR och förutsätter att 

förbundsfullmäktige godkänner förslag till reviderad organisation.  

Utöver några redaktionella ändringar har följande huvudsakliga revideringar 

gjorts i förbundsordningen:  

• Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i 

förbundsfullmäktige. Härutöver utses – efter folkmängden vid ingången 

av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en ledamot och en 

ersättare för varje fullt tal av 20 000 invånare, dock ska antalet 

ledamöter utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses 

av övriga medlemskommuner tillsammans ökat med en. 

• Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns 

Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ska vara minst 24, jämte minst 13 

ersättare. Denna sammansättning görs utifrån det samlade valresultatet 

för de 13 kommunerna och mandaten fördelas med hjälp av den 

jämkade uddatalsmetoden. Alla kommunernas styrelseordförande ska 

beredas plats som ledamöter. Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från 

varje kommun (oppositionsråd eller motsvarande) ska beredas plats 

som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utökas 

vid behov så att detta kan säkras. Av ledamöterna och ersättarna bör 

cirka hälften vara bosatta i Göteborgs Stad.   

• § 4.3 Styrelsens beredningsgrupper 

Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt 

sammansatta beredningsgrupper knutna till de arbetsområden som 

beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3. 

• Tydliggörande om att lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas 

vid val till styrelse, nämnder, utskott, revisionsgrupp och 

beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §). 
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Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad förbundsordning för GR  

  

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-05-28 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 283. Reviderad förbundsordning för GR 

Diarienummer: 2021-00096 

Beslut 

Under förutsättning att förbundsfullmäktige godkänner förslag om reviderad 

organisation för GR föreslås förbundsfullmäktige besluta att godkänna förslag 

till reviderad förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade 

förbundsordningen sänds ut för fastställande av förbundsmedlemmarnas 

fullmäktigeförsamlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd tjänsteskrivelse. Vid 

sammanträdet 2021-05-07 godkände förbundsstyrelsen ett första förslag till 

reviderad förbundsordning för GR. Föreliggande reviderade förslag är en följd 

av förslag till reviderad organisation för GR och förutsätter att 

förbundsfullmäktige godkänner förslag till reviderad organisation.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad förbundsordning för GR  

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

Vid protokollet: 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

Justeras: 

Axel Josefson  

Ordförande 

  

 

Miguel Odhner 

Justerare 
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Förbundsordning 
 
 
 
 
 

1§ Benämning och säte 
 

Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund och har sitt säte i Göteborgs stad. 
 
 

2§ Medlemskommuner 
 

Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, 

Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är sammanslutna till ett kommunalförbund 

med förbundsfullmäktige. 
 

Förbundet ska för sina medlemmar utgöra en sammanslutning för kommunernas gemensamma 

intressebevakning i Göteborgsregionen. 
 

Medlemskommunerna är även medlemmar i Sveriges Kommuner och LandstingRegioner. 

Förbundet ärhar, tillsammans liksom med Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals 

kommunalförbund och Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, också 

kommunförbundsuppgifter. Förbunden är medlemmar i Västsvenska kommunalförbundens 

samorganisation (VästKom). 

 

 

3§ Ändamål och verksamhet 
 

Förbundet har som ändamål att verka för samarbete över kommungränserna i Göteborgs 

regionen. Verksamheten inom förbundet ska, inom ramen för den kommunala självstyrelsen, 

vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att 

stärka Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att 

skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt 

hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 
 

Förbundet har till uppgift att: 
 

•   Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och 

förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär. 

•   Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser kring 

kompetensförsörjning. 
 

•   Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, remiss 

yttranden etc, samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och överläggningar 

avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär. 

•   Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och 

kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling. 

•   Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte. 
 

•   Verka för regionala verksamheters finansiering. 
 

•   Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda 

kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma utvecklings 

projekt tillsammans med medlemskommunerna. 
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Förbundet har två funktioner: 
 

1. Förbundet är myndighetsutövande inom: 
 

•   Utbildning 

– Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och gymnasieförordningen 

samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende gymnasieskolan 

medlemskommunerna emellan. 

– Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag 

och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande 

samverkansavtal. 

– Bedriva internationellt inriktad förskoleklass, grund och gymnasieskoleverksamhet 

samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet inom ramen för 

gällande skollag och förordning. 
 

2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden: 
 

•   Arbetsmarknad 
 

•   Miljö och samhällsbyggnad 
 

•   Social välfärd inklusive hälso och sjukvård på delregional nivå 
 

•   Utbildning 
 

•   Näringsliv 
 

Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra områden. 
 
 
 

4§ Organisation och befogenheter 
 

§ 4.1 Förbundsfullmäktige 
 

Förbundets högsta beslutande församling utgörs av förbundsfullmäktige. 
 

Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige. Härutöver 

utses – efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en 

ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 10 00020 000 invånare, dock ska antalet ledamöter 

utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner 

tillsammans ökat med en. 
 

Första sammanträdet med nyvalda förbundsfullmäktige hålls i december samma år val 

av fullmäktige ägt rum i hela landet för förrättande av val som ankommer på de nyvalda 

förbundsfullmäktige. 

 

§ 4.2 Förbundsstyrelse och Antagningsnämnd 
 

I förbundet ska finnas en förbundsstyrelse 
 

I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer av lag, att: 
 

• Övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och verksamhetsplaner fastställd 

inriktning för förbundets verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas 

på ett rationellt och ekonomiskt sätt. 
 

• På ett betryggande sätt handha förbundets medelsförvaltning. 
 

• Ta upp lån och teckna borgen för lån. 
 

• Avge yttranden som ankommer på förbundet samt underrätta förbundsfullmäktige och 

förbundets medlemmar om yttranden som avgivits i viktiga frågor. 
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Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ska 

vara minst 2224, jämte minst 131 ersättare. Denna sammansättning görs utifrån det samlade valresultatet 

för de 13 kommunerna och mandaten fördelas med hjälp av den jämkade uddatalsmetoden. Alla kommunernas 

styrelseordförande ska beredas plats som ledamöter. Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från varje kommun 

(oppositionsråd eller motsvarande) ska beredas plats som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i 

förbundsstyrelsen utökas vid behov så att detta kan säkras. Av ledamöterna och ersättarna bör cirka 

hälften 

11 respektive 5 vara bosatta i Göteborgs Stad. Återstående ledamöter och ersättare bör vara bosatta 

utanför Göteborgs Stad men inom förbundets medlemskommuner. 
 

Förbundsstyrelsen kan för beredning och beslut i vissa frågor tillsätta ett arbetsutskott. 

Förbundsstyrelsen ska för arbetsutskottet upprätta ett regelverk vari de grupper av ärenden som 

arbetsutskottet kan besluta i omnämns. 
 

I förbundet ska finnas en antagningsnämnd (Utbildningsgruppen) som svarar för antagningen till 

gymnasieskolan enligt vad som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3. 
 

Mandattiden för förbundsstyrelsen och antagningsnämnden ska vara fyra år och räknas från och 

med den 1 januari året efter det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 

Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som 

överlämnats till förbundet av medlemskommunerna. 

 

Lag om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelse, nämnder, utskott och 

revisionsgrupp (se KL 9 kap 8 §). 

 

§ 4.3 StyrgrupperStyrelsens beredningsgrupper 
 

Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt sammansatta styrgrupper 

beredningsgrupper knutna till de arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3. 
 

Den av förbundsfullmäktige utsedda antagningsnämnden utgör även styrgrupphar även i uppgift 
att bereda ärenden till styrelsen utifrån sitt arbetsområde. 
 
Lag om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §). 

 
§ 4.4 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer  

Förbundet får efter beslut av förbundsfullmäktige lämna över vården av en sådan särskild 

angelägenhet som anges i § 3 och som inte innefattar myndighetsutövning till ett aktiebolag, en 

ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse. 
 

Förbundsfullmäktige får även tillsätta andra organ som behövs för att fullgöra förbundets 

ändamål enligt § 3. 
 

Förbundsfullmäktige har möjlighet att pröva förändrat huvudmannaskap för områden inom § 3. 
 

Förbundet har intressen i ett antal bolag och organisationer som ägare, stiftare, medlem eller i an 

dra former av samverkan med internationella, nationella, regionala och lokala organ och aktörer. 
 

Förbundsfullmäktige ska få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas inom av förbundet hel- eller delägda bolag beträffande bolagens 

verksamhet. 

 

§ 4.5 Förbundssekretariat 
 

Förbundet ska ha ett sekretariat med uppgift att under förbundsstyrelsen handha förbundets 

administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Sekretariatet leds av en förbundsdirektör 

som inför styrelsen svarar för förbundets löpande förvaltning. 
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§ 4.6 Tillkännagivanden 
 

Tillkännagivanden om justering av protokoll från förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens 

sammanträden samt andra tillkännagivanden ska ske på Göteborgs Stads anslagstavla. 
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5§ Medlemskommunernas styrning av och insyn i 

förbundets ekonomi och verksamhet 
 

Förbundet ska löpande förse medlemskommunerna med en rapport om dess ekonomi och 

verksamhet. 
 

Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare 

i förbundsstyrelsen ska få närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden och delta i över 

läggningarna, dock inte i beslut enligt 9 kap. 6 § och 4 kap. 28 § KL. Beslutet om närvaro vid 

sammanträdet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet. 
 

Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är 

ledamot i förbundsfullmäktige ska ha sådan yttranderätt som anges i 9 kap. 6 § samt 5 kap. 39 och 

40 §§ KL. 
 
 
 

6§ Finansiering 
 

§ 6.1 Lån och borgen 
 

Förbundets upptagna lån och/eller ingångna borgensförbindelser regleras i det av 

förbundsfullmäktige godkända styrdokumentet Medelshanteringspolicy. 

 

§ 6.2 Fördelning av förbundets kostnader 
 

Den del av förbundets kostnader som täcks av medlemskommunerna enligt fastställd budget för 

delas mellan kommunerna i förhållande till deras befolkningsunderlag. Härvid ska invånarantalet 

vid utgången av andra året före verksamhetsåret användas. 
 

Resterande del av förbundets kostnader täcks utifrån medlemkommunernas efterfrågan (enligt 

§ 3) samt av andra aktörers efterfrågan enligt gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att det 

skapar mervärde för medlemskommunerna. 

 

§ 6.3 Medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder 

Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till deras årsavgift till förbundets verksamhet under den senaste femårsperioden. 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska motsvarande bestämmelser ligga till grund för 

beräkning av medlemmarnas andelar. 

 

§ 6.4 Budgetprocess 
 

Förbundsstyrelsen ska upprätta samrådsunderlag till budget för förbundets verksamhet 

nästföljande år samt bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig häröver. 
 

Förbundsstyrelsen ska lägga fram förslag till budget för förbundsfullmäktige, som har att fastställa 

förbundets budget för nästföljande år senast den 30 september. Förbundsfullmäktige ska samti 

digt besluta om de årsavgifter som medlemskommunerna har att utge till förbundet. Besked om 

årsavgifternas storlek ska omgående tillställas medlemskommunerna. 

 

§ 6.5 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
 

Förbundsfullmäktige bestämmer om ersättning till förtroendevalda inom förbundet. 
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7§ Revision 
 

§ 7.1 Revisorer 
 

De nyvalda förbundsfullmäktige väljer fem revisorer för granskning av förbundets verksamhet. 

Revisorer utses för en period om fyra år. 

 

§ 7.2 Tid för avlämnande av revisorernas berättelser 

Det åligger revisorerna att före maj månads utgång till förbundsfullmäktige avge sin berättelse om 

granskning av verksamheten under det föregående året. Fullmäktige ska bevilja eller neka an 

svarsfrihet. Beslutet ska motiveras. 
 
 
 

8§ Tvister 
 

Uppkommer tvist mellan förbundet, å ena sidan, samt en eller flera medlemskommuner, å andra 

sidan, ska parterna söka lösa tvisten genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå i över 

läggningar inom 30 dagar efter det att överläggningar påkallats. Försummar part detta eller leder 

överläggningen inte till överenskommelse, har part som begärt överläggningarna rätt att påkalla 

skiljeförfarande med en skiljeman. Kan parterna inte enas om val av skiljeman, ska utseendet av 

skiljeman hänskjutas till ordföranden i Sveriges Kommuner och Landstings Regioners styrelse. 
 

 

9§ Utträde 
 

En medlemskommun har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning ska ske skriftligen. 

Uppsägningstiden ska löpa ut när förbundsfullmäktiges mandattid löper ut. Uppsägningstiden 

ska inte vara längre än tre år eller kortare än ett år. 
 

Efter uppsägning ska kvarvarande medlemskommuner söka träffa överenskommelse om ny 

förbundsordning. Uppnås inte enighet om ny förbundsordning, ska förbundet träda i likvidation 

vid uppsägningstidens utgång 

 
 

10§ Likvidation 
 

Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt 

att en medlem av förbundet i fortsättningen ska vara bunden av sitt medlemskap i förbundet 

samt att medlemmarna är eniga om denna bedömning, ska på begäran av medlemskommunen 

förbundet omedelbart träda i likvidation. 
 

Att likvidation kan bli följden av medlemskommuns utträde framgår av § 9. Likvidationen 

verkställs av förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen utser att vara likvidator. 
 

Om förfarandet i övrigt vid genomförande av likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som 

föreskrivs om likvidation i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar med undantag för reglerna 

om kallelse på okända borgenärer. 
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens 
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 

 
 
 
 
 

www.goteborgsregionen.se 

http://www.goteborgsregionen.se/


KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  
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§ 133 Dnr 2021-00957 
Revidering av Kungsbacka kommuns klimatstrategi 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Klimatstrategi för Kungsbacka kommun 2022, daterad 
2022-01-27.  

Klimatstrategi 2018, antagen av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 257, upphör 
samtidigt att gälla. 

Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen att Kungsbacka stad ska skyddas med 
hjälp av ett yttre översvämningsskydd mot höga havsnivåer. 

Sammanfattning av ärendet 
I december 2016 skrev Kungsbacka kommun på Borgmästaravtalet (Convenant of 
Mayors) och förband sig därmed att aktivt arbeta med att begränsa utsläppen av 
växthusgaser samt öka tåligheten för klimatförändringar inom kommunens område. 
Genom att ingå borgmästaravtalet förband sig kommunen också att anta en 
klimatstrategi med mål och tillhörande åtgärdsförslag. En sådan klimatstrategi med 
mål och åtgärdsförslag antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2018... I 
2022 års översyn föreslås två justeringar av målen i klimatstrategin. 

Förändringarna innebär blad annat ett nytt mål konsumtionsområdet vilket saknas i 
Klimatstrategi 2018, bland annat för att det har varit svårt att mäta målluppfyllnad 
inom detta område. 

Utöver det har målet rörande att åtgärder senast 2040 ska finnas på plats för att 
hantera de viktigaste utmaningarna ersatts med ett inriktningsbeslut om ett yttre 
skydd mot höga havsnivåer. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-21 
Klimatstrategi 2022-01-27 
Klimatstrategins åtgärdsförslag, 2022-02-16 
Uppföljningsrapport Klimatstrategi 2018, 2022-01-05 
Klimatstrategi 2018, antagen av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 257 

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



 
 

Datum 

2022-03-21 
Diarienummer 

KS 2021-00957 

 
 

 
 

Sven Erik Bergström 
0300-834058 
Specialist hållbarhet 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Antagande av klimatstrategi för Kungsbacka kommun 2022 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Klimatstrategi för Kungsbacka kommun 2022, daterad 2022-01-27.  

Klimatstrategi 2018, antagen av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 257, upphör samtidigt att gälla. 

Kommunfullmäktige besluta om inriktningen att Kungsbacka stad ska skyddas med hjälp av ett yttre 
översvämningsskydd mot höga havsnivåer. 

Sammanfattning av ärendet 
I december 2016 skrev Kungsbacka kommun på Borgmästaravtalet (Convenant of Mayors) och 
förband sig därmed att aktivt arbeta med att begränsa utsläppen av växthusgaser samt öka tåligheten 
för klimatförändringar inom kommunens område. Genom att ingå borgmästaravtalet förband sig 
kommunen också att anta en klimatstrategi med mål och tillhörande åtgärdsförslag. En sådan 
klimatstrategi med mål och åtgärdsförslag antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2018... I 
2022 års översyn föreslås två justeringar av målen i klimatstrategin. 

Förändringarna innebär blad annat ett nytt mål konsumtionsområdet vilket saknas i Klimatstrategi 
2018, bland annat för att det har varit svårt att mäta målluppfyllnad inom detta område. 

Utöver det har målet rörande att åtgärder senast 2040 ska finnas på plats för att hantera de viktigaste 
utmaningarna ersatts med ett inriktningsbeslut om ett yttre skydd mot höga havsnivåer.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-21 
Klimatstrategi 2022-01-27 
Klimatstrategins åtgärdsförslag, 2022-02-16 
Uppföljningsrapport Klimatstrategi 2018, 2022-01-05 
Klimatstrategi 2018, antagen av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 257 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, Eksta Bostads AB 
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Beskrivning av ärendet 
I december 2016 skrev Kungsbacka kommun på Borgmästaravtalet (Convenant of Mayors) och 
förband sig därmed att aktivt arbeta med att begränsa utsläppen av växthusgaser samt öka tåligheten 
för klimatförändringar inom kommunens område. I och med borgmästaravtalet förbinder sig 
kommunen också att anta en klimatstrategi med mål och tillhörande åtgärdsförslag. 
Kommunfullmäktige antog den 13 december 2018 en klimatstrategi med mål och åtgärdsförslag. 
Strategin anger att åtgärdsplanen ska revideras vart tredje år. Utöver denna revidering rapporterar 
kommunen vart annat är status på åtgärdsförslagen inom ramen för Borgmästaravtalet.  

Inför revideringen av klimatstrategins åtgärder har Samhällsbyggnadskontoret följt upp respektive mål 
och redovisar: resultat utifrån nyckeltal, vilka åtgärder som genomförts, vilket resultat, åtgärderna har 
gett samt vad som behöver göras för att mål ska nås. 

Sammanfattningsvis visar uppföljningsrapporten att om utvecklingen inom transporter och energi 
fortsätter som hittills kommer kommunen inom dessa områden sannolikt att nå klimatneutralitet 2045. 
Andelen som transporter och vår energianvändning står för i Kungsbacka är dock relativt liten – 
uppskattningsvis mellan 20–25 procent av de totala utsläppen. Den övervägande delen av 
koldioxidutsläppen kommer från offentlig och privat konsumtion, det vill säga från utsläpp som 
uppstår vid produktion och transport av varor producerade både utanför och inom Sveriges gränser. Ett 
annat område som fått ökat fokus i revideringen är klimatanpassningsåtgärderna. 

Med utgångspunkt i målen i strategin och resultatet av uppföljningsrapporten föreslår 
Samhällsbyggnadskontoret några kompletteringar av målen samt ett antal nya åtgärder. 

Strategin har saknat mål för konsumtionsområdet, bland annat för att det har varit svårt att mäta 
målluppfyllnad inom detta område. Sedan 2018 har möjligheterna att mäta konsumtionen framför allt i 
den kommunala verksamheten ökat. Området är viktigt och därför föreslås att strategin kompletteras 
med ett mål för den kommunala organisationens konsumtion. Målet föreslås vara: Klimatneutral 
kommunal konsumtion senast 2045 och syftar på den kommunala organisationens konsumtion. 

Tidsbegränsningen i anpassningsmålet till att åtgärder senast 2040 ska finnas på plats för att hantera 
de viktigaste utmaningarna förslås tas bort och ersättas med ett inriktningsbeslut om ett yttre skydd 
mot höga havsnivåer.  

Utifrån en i nuläget överskådlig tidshorisont och nuvarande kunskapsnivå behöver kommunen fatta ett 
inriktningsbeslut om att staden ska skyddas mot den globala havsnivåhöjningens effekter med en 
teknisk anläggning. En förstudie har tagits fram som visar förutsättningarna för anläggningen av ett 
yttre översvämningsskydd mot höga havsnivåer (Norconsult AB, 2021-01-22). 

Förstudien visar att det är tekniskt genomförbart att anlägga ett yttre översvämningsskydd till en 
uppskattad kostnad om cirka 500-800 miljoner kronor. Utifrån det och frågor om planprocess, 
tillståndsprövning, markåtkomst, finansiering med mera ser samhällsbyggnadskontoret att 
förutsättningarna är tillräckligt goda för att det ska kunna ses som säkerställt att en sådan här åtgärd 
kan genomföras. En preliminär bedömning är att skyddet kan vara på plats år 2050.  
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Kommundirektören ansvarar för och beslutar om klimatstrategins åtgärdsförslag. Åtgärderna som 
föreslås för respektive mål ska ses som förslag som kan genomföras för att vi ska kunna nå uppsatta 
mål. För att åtgärderna ska kunna bli verklighet behöver ansvariga nämnder lyfta in dessa i 
budgetarbetet och i genomförandeplaner. 

 

Malin Aronsson      Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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Introduktion 

Vi ska arbeta enligt nationella och internationella miljö och klimatmål och sätta egna lokala 
mål inom området. Vi ska ta vårt ansvar samtidigt som vi vill visa vägen. 
Kommunfullmäktige antog kommunens klimatstrategi i den 13 december 2018. 
Borgmästaravtalet och Klimatstrategin anger en väg mot klimatneutralitet 2045 och i 
strategin anges att åtgärdsplanen ska revideras vart tredje år. I denna uppdaterade 
klimatstrategi är i första hand åtgärdsplanen reviderad för att vi ska ta oss ett steg närmare 
målet.  

Klimatarbetet i stort handlar om globala och långsiktiga frågor. Det handlar om att säkra 
framtiden för kommande generationer, att ge våra barn och barnbarn minst lika goda 
förutsättningar som vi har idag. Vi är alla beroende av klimatet och Kungsbacka kommun 
ska göra sin del i att minska utsläpp av både koldioxid och miljöfarliga ämnen. 

IPCC - rapportering 
I klimatpanelens (IPCC) senaste rapport Den naturvetenskapliga grunden1 (pupl 2021 aug) 
konstateras att det är mänsklig påverkan som orsakat uppvärmningen, att förändringen går 

                                                   
1 AR6 Delrapport 1 - Den naturvetenskapliga grunden | SMHI 

https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc-resultat/ar6-delrapport-1-den-vetenskapliga-grunden-1.143406
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snabbare än vad vi tidigare trott samt att det finns ett tydligt samband mellan 
förändringarna och de extrema väderhändelserna som blivit allt vanligare. 

Huvudbudskapen i rapporten är att temperaturen oavsett vad vi gör kommer att öka fram 
till mitten av 2000-talet, att 2°C överskrids under 2000-talet om vi inte minskar utsläppen 
av växthusgaser och att många förändringar i klimatsystemet blir större i takt med ökande 
uppvärmning. Vidare konstateras att händelser med låg sannolikhet, som t ex kollaps av 
istäcken eller förändringar i havscirkulationen, kan inte uteslutas.  

IPCC ser att om vi kan uppnå nettonollutsläpp kan vi klara scenarier med låga eller mycket 
låga utsläpp. Jämfört med höga eller mycket höga utsläpp kommer vi i så fall märka 
förändringar av växthusgashalter inom några år och förändringar av exempelvis global 
temperaturökning inom ca 20 år. 

Att åtgärder är akuta visar även FN’s uppföljningsrapport The heat is on2. Bland annat 
konstateras i den att med redan fattade beslut globalt så når vi bara 2,8°C. 

Målen för Kungsbacka innebär att vi behöver samarbeta och samverka lokalt, nationellt 
och internationellt för att lyckas. Vi behöver samarbeta med våra invånare, med 
näringslivet i kommunen och inte minst med våra olika förvaltningar och bolag för att 
uppnå våra lokala klimatmål. Samtidigt behöver nationell och internationell lagstiftning gå 
åt samma håll för att vi ska lyckas. 

Klimatstrategins upplägg   

Kungsbacka kommuns klimatstrategi består av politiskt antagna mål för att minska 
utsläppen och anpassa samhället till ett förändrat klimat. Till varje mål finns ett antal 
åtgärdsförslag som vi behöver arbeta med för att uppfylla målen, minska utsläppen och 
klara klimatanpassningen. När det gäller utsläpp är målen uppdelade på olika områden. 

Klimatstrategins uppföljning   

De delar av klimatstrategin som behöver följas upp är utsläppsinventeringen, åtgärderna 
samt processen för klimatanpassning. Det kommer att göras på följande sätt:  

• Inventeringen av utsläpp enligt borgmästaravtalets metod utförs årligen  

• Uppföljning av indikatorer för åtgärder görs årligen  

• Revidering av åtgärdsplan görs var tredje år  

• Uppdatering av klimat- och sårbarhetsanalys utförs i anslutning till den ordinarie risk- och 
sårbarhetsanalysen. 
Uppföljning och analys av målen 

Uppföljning av föregående klimatstrategi görs i särskild rapport Uppföljning och analys av 
målen från Klimatstrategi för Kungsbacka kommun, KF 2018-12-13 § 257. 
Relaterade åtgärder 

Till varje mål i klimatstrategin anges ett antal relaterade åtgärder som exempel och förslag 
på åtgärder som kan bidra till klimatstrategins måluppfyllnad. Åtgärdsförslagen finns 
sammanställda i Åtgärdsförslag med beskrivningar – bilaga till klimatstrategi 2022. 

  

                                                   
2 Emissions Gap Report 2021 | UNEP - UN Environment Programme 

https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2021
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Målbild 2045 

 

Vi ska nå nettonollutsläpp senast år 2045. 

 
De globala utsläppen av växthusgaser behöver minska. För att uppnå Parisavtalets mål och 
undvika farliga klimatförändringar bedömer de flesta experter att globala nollutsläpp 
behöver uppnås senast år 2050. Utöver detta behöver vi uppnå negativa utsläpp i stor skala 
på global nivå. Idag finns lösningar och teknik för att uppnå noll- eller nära nollutsläpp 
inom många branscher, och utvecklingen går snabbt. För att nå dit handlar det framför allt 
om att storskaligt implementera lösningar som redan finns. För att uppnå negativa utsläpp i 
samma stora skala finns dock inte lösningarna idag. Därför är det viktigt att länder, 
regioner och kommuner som har de ekonomiska förutsättningarna går före i klimatarbetet.  

Sveriges nationella klimatmål är att vi som nation ska uppnå nettonollutsläpp senast år 
2045. Därför väljer vi i Kungsbacka kommun att använda samma tidshorisont. Att uppnå 
nettonollutsläpp betyder för oss att våra utsläpp inom varje sektor är så låga att de går att 
täcka upp med negativa utsläpp. Detta inkluderar även de konsumtionsbaserade utsläppen, 
det som vi som bor och verkar i kommunen konsumerar, oavsett var i världen det har 
tillverkats. Detta bygger på att hela världen går mot en omställning mot en fossilfri och 
utsläppssnål framtid. Kungsbacka kommun har alla möjligheter att visa att det är möjligt att 
uppnå nettonollutsläpp. 

 

1 Utsläpp inom Kungsbacka kommun  

 

Mål 1: Utsläppen inom Kungsbacka kommun ska minska med 60 % per 
invånare år 2030, jämfört med basåret 1990 

 

 

De totala utsläppen inom Kungsbacka kommun har minskat med ca 17 000 ton koldioxid-
ekvivalenter (CO2e) mellan år 2016-2019. Eftersom invånarantalet samtididigt har ökat är 
minskningen per invånare procentuellt större än den totala förändringen, knappt 0,3 ton 
CO2e per person och år. Jämfört med år 1990 har utsläppen per invånare nästan halverats, 
från 4,01 till 2,03 ton CO2e. 
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1.1 Transporter 

 Delmål: Transporter 

Utsläppen från transporter i Kungsbacka kommun ska minska med minst 70 % per 
person till år 2030, jämfört med inventeringen år 2016. 

Den största utsläppskällan för växthusgaser inom kommunens geografiska område är 
transportsektorn. Den står för runt två tredjedelar av utsläppen. 
Bilen  

Andelen bilar med el och olika typer av biobränslen ökar på våra gator. Framför allt styrs 
detta av nationella styrmedel och marknadskrafter. Som kommun kan vi snabba på denna 
process genom att gå mot en egen fossilfri fordonsflotta och ställa krav när externa utförare 
arbetar på uppdrag av oss.  

Bränslet  

För att kunna använda bilar med fossilfria bränslen måste tillgången till dessa säkerställas. 
Välutbyggd infrastruktur för alternativa bränslen gör det enklare för dem som vill ställa om 
till fossilfritt att göra detta. Särskilt eldrivna bilar ökar kraftigt, både i kommunen, i Sverige 
och i världen. Mellan år 2016 – 2020 har antalet rena elbilar registrerade i kommunen 
nästan tiodubblats, från 95 till 922 st. 

Beteendet  

Med fossilfria energieffektiva bilar kommer vi långt för att minska utsläppen. Det 
effektivaste sättet att minska utsläppen är dock att minska användningen av fordon som 
drivs med fossila bränslen samt underlätta för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Mellan 
åren 2016 – 2020 har körsträckan med bil per invånare minskat med 12 %. 

 

1.2 Förnybar energi 

 

Delmål: Förnybar energi 

Produktionen av förnybar el inom Kungsbacka kommun ska fördubblas till år 2030 
jämfört med år 2016 

Fossil eldningsolja för värme och fossil diesel för andra ändamål än transporter ska helt 
fasas ut till år 2030 

Förnybar el produceras idag inom Kungsbacka kommun genom vindkraft, småskalig 
vattenkraft och solenergi. Produktionen har gått upp sedan år 2016, främst på grund av 
utbyggnaden av solenergi som har ökat produktionen av solel med över 500 %. Fortsatt 
kommer dock över 80 % av den förnybara energin från vindkraft. 

Ett energisystem med mer förnybar energi från sol och vindkraft samt fler laddningsbara 
fordon ställer högre krav på elnätet. Kommunen kan främja utvecklingen av framtidens 
smarta elnät genom att använda innovativa tekniker och medverka i olika projekt. 

Utfasning av fossila bränslen  

Historiskt har utsläppen från eldningsolja och diesel utanför transportsektorn varit mycket 
stora i Kungsbacka. Vid basåret 1990 stod dessa utsläpp för ca 18 % av de totala utsläppen 
samt ingick till större del än idag i energimixen för fjärrvärme. Idag står dessa utsläpp av ca 
3-4 % av de totala utsläppen. 
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1.3 Energieffektivisering 

 

Delmål: Energieffektivisering 

Energianvändningen per invånare i Kungsbacka ska minska med 30 % till år 2030 

Trenden för energianvändning per invånare i Kungsbacka är tydligt nedåtgående. Mellan 
inventeringen år 2016 och 2019 har användningen minskat med nära 14%. De största 
energibesparingarna har gjorts inom sektorerna bostäder och transport. 

 

2 Utsläpp från konsumtion  

 

Mål 2: Klimatneutral kommunal konsumtion senast 2045 

Konsumtion påverkar klimatet vid tillverkning, transport, användning och kassering. 
Konsumtionsbaserade utsläpp är inte lika enkla att mäta eller uppskatta som utsläpp från 
energianvändning inom den geografiska kommunen. Konsumtionen orsakar utsläpp utanför 
Kungsbacka och Sveriges gränser. Hushållens privata konsumtion inom kategorier som 
resor, boende och mat står för största delen av Kungsbackas totala klimatpåverkan. 

Som offentlig verksamhet är Kungsbacka en stor kund av varor och tjänster. Genom att 
ställa höga miljökrav bidrar kommunen till minskad klimatpåverkan, men det finns även 
möjlighet att genom upphandling påverka utvecklingen av energieffektiva lösningar. En 
viktig del i att vara en offentlig verksamhet är att föregå med gott exempel. För att kunna 
föra en trovärdig dialog med näringslivet och civilsamhället behöver kommunens 
organisation kunna visa genom prioriteringar och arbetssätt att klimatfrågan är viktig. 

Flyg  

Att minska utsläppen från flygresor är mycket viktigt då de står för en så stor del av de 
totala utsläppen. Bra kollektivtrafikförbindelser till viktiga destinationer som Göteborg, 
Stockholm, Oslo och Malmö/Köpenhamn kan minska behovet av att flyga. Kommunens 
interna reseregler hjälper till att minska utsläppen från tjänsteresor. 

 

3. Negativa utsläpp 

 

Mål 3: Kungsbacka kommun ska sträva efter att uppnå negativa utsläpp, både inom 
kommunen och utanför kommunens gränser. 

 

Negativa utsläpp handlar om att på olika sätt ta upp och lagra koldioxid från atmosfären. 
Detta sker naturligt i skog och mark om de brukas på rätt sätt men det kan också handla om 
tekniska lösningar. De flesta tekniker är på teststadiet och få finns idag kommersiellt 
tillgängliga. Därför är det svårt att beräkna effekten, men negativa utsläpp är på sikt en 
absolut nödvändighet om vi globalt, nationellt och lokalt ska lyckas kommer ner till 
nettonollutsläpp. 

 

  



  Sida 7 av 8 

  

Klimatstrategi 

4 Klimatanpassning  

 

Mål 4. Vi ska kontinuerlig arbeta för att säkra kommunen inför direkta 
klimateffekter och vi ska ha en god beredskap för att hantera indirekta 
klimateffekter. 

 
Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker 
av idag och de vi kan förutse kommer hända i framtiden. Klimatförändringarna kan ge 
upphov till både direkta och indirekta effekter. Exempel på direkta effekter är ökande 
översvämningsrisk och fler värmeböljor medan exempel på indirekta effekter är ökande 
migration och förändrade förutsättningar för livsmedelsförsörjning. Beroende på 
tidsperspektiv kan olika grad av anpassning behövas. För de delar av samhället som ska 
finnas kvar under lång tid är en anpassning till ett framtida klimat extra viktigt, till exempel 
inom fysisk planering.  

Det finns en tydlig koppling mellan klimatpåverkan och klimatanpassning. Hur samhället 
behöver anpassas är direkt beroende av hur klimatet förändras som i sin tur är beroende av 
hur mycket växthusgaser som släpps ut i atmosfären. 

Åtgärder inom klimatanpassning 

För att arbeta med klimatanpassning behöver frågorna inkluderas i alla delar i planeringen 
där de är relevanta. Det är mest kostnadseffektivt att ta höjd för klimatförändringar i tidiga 
skeden och genomföra åtgärder i samband med andra investeringar. Mycket går att göra 
inom ramen för ordinarie arbete men en del åtgärder är storskaliga och behöver hanteras i 
särskilda projekt. Arbete med klimatanpassning är något som redan pågår. Det inkluderas 
bland annat i kommunens risk- och sårbarhetsanalyser samt i den fysiska planeringen. 
Frågor om klimatförändringarnas effekter tas även upp i samband med nybyggnation och 
ombyggnation av kommunala lokaler och anläggningar. 

Åtgärderna som föreslås i klimatstrategin är i några fall övergripande och fokuserar på hur 
vi ska få framdrift i arbetet med klimatanpassning. Andra är mer specificerade och av den 
typ som kommer hamna i den förvaltningsövergripande klimatanpassningsplan som 
föreslås tas fram. I klimatstrategin för vi även in ett inriktningsbeslut om ett yttre 
översvämningsskydd mot höga havsnivåer. På det viset klargör vi en viktig förutsättning 
för fortsatt utveckling av Kungsbacka stad. 

Inriktningsbeslut 

Utifrån en i nuläget överskådlig tidshorisont och nuvarande kunskapsnivå behöver 
kommunen fatta ett inriktningsbeslut om att staden ska skyddas mot den globala 
havsnivåhöjningens effekter med en teknisk anläggning. En förstudie har tagits fram som 
visar förutsättningarna för anläggningen av ett yttre översvämningsskydd mot höga 
havsnivåer (Norconsult AB, 2021-01-22). 

Förstudien visar att det är tekniskt genomförbart att anlägga ett yttre översvämningsskydd 
till en uppskattad kostnad om cirka 500-800 miljoner kronor. Utifrån det och frågor om 
planprocess, tillståndsprövning, markåtkomst, finansiering med mera ser 
samhällsbyggnadskontoret att förutsättningarna är tillräckligt goda för att det ska kunna ses 
som säkerställt att en sådan här åtgärd kan genomföras. När skyddet ska vara färdigbyggt 
och kostnader för skyddet behöver utredas närmare och beror bland annat på vilken 
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skyddsnivå vi väljer att säkerställa och i vilken omfattning vi kan eller vill låta andra skydd 
genomföras i väntan på det storskaliga. En preliminär bedömning är att skyddet kan vara på 
plats år 2050. 
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Övergripande mål 
Vi ska nå nettonollutsläpp senast år 2045.  

Utsläpp inom Kungsbacka kommun 
Mål 1: Utsläppen inom Kungsbacka kommun ska minska med 60 % per invånare år 2030, jämfört med basåret 1990. 
 
Transporter 
Delmål 1.1: Utsläppen från transporter i Kungsbacka kommun ska minska med minst 70 % per person till år 2030, jämfört med inventeringen år 2016. 

Bilen  
Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Ansvar Kostnad Effekt Rådighet 
Kommunen undviker att 
köpa fossildrivna 
fordon.  

Definition av fordonsflotta i detta sammanhang är 
• Lätta fordon under 3,5 ton: (personbilar, transportbilar, lätta 
lastbilar, minibussar, släp, cyklar med flera).  
• Tunga fordon över 3,5 ton: (tunga lastbilar, bussar, traktorer med 
flera). 
• Arbetsmaskiner: (grävmaskiner, gräsklippare med flera). 

Rapport 
från 
Fordons-
systemet 

SE Inom ord. 
budget 

Låg - 
medel 

Direkt 

 
Bränslet  

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Ansvar Kostnad Effekt Rådighet 
Följa utvecklingen för 
behovet av publika 
laddpunkter och vid 
behov föra dialog med 
marknadens aktörer. i 

  TE - Låg Indirekt 

Verka för tillgång till 
andra fossilfria 
drivmedel i kommunen 

Bevaka tillgången på andra fossilfria bränslen i kommunen. Kvalitativ/ 
kvantitativ 
bedömning 
vid årlig 
uppföljning 

Service Medelhög Medel Indirekt 



Ställa krav på fossilfria 
transporter i 
transporttjänster och 
vid entreprenader 

Enligt Fossilfritt Sverige, Transportutmaningen till år 2025. 
 
Vid fossilfria transporter och entreprenader ska biogas och el, 
inklusive vätgas, väljas i första hand. I andra hand ska etanol, RME, 
HVO100 eller andra biodrivmedel väljas, som ligger utanför 
drivmedelsbolagens reduktionsplikt, om biogas och/eller el inte är 
möjligt. 
 

Kvalitativ 
bedömning 

SE, Alla - Medel Direkt 

 

Beteendet  
Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Ansvar Kostnad Effekt Rådighet 
Verka för ökade 
möjligheter för resor 
med cykel, gång och 
kollektivtrafik 

 Kvalitativ 
uppföljning 

TE, KS - Hög Direkt 

I planeringen avsätta 
platser i kommunen för 
fossilfria tankställen för 
personbilar (Biogas, 
CNG) och för lastbilar 
(Biogas, LNG). 

Här skulle även platser för vätgasstationer kunna ingå. Kvalitativ 
uppföljning 

KS Låg Medel Direkt - 
Indirekt 

  



Främja samordnade 
transporter 
 

Fortsätta arbetet med samordnade transporter. Undersöka 
möjligheterna för ökad samordning av varutransporter över 
kommungränser eller med andra aktörer 

Statistik 
samordna
de 
transport
er 

KS - Låg Direkt 

Aktivt inspirera till 
hållbart resande 

I samarbete med relevanta aktörer från näringsliv och ideell sektor 
öka kunskap kring och inspiration kring hållbart resande. 

Antal 
initiativ 
per år 

KS och 
TE 

- Medel 
- Hög 

Indirekt 

Samla och 
tillgängliggöra data 
inom klimatområdet. 

Med hjälp av exempelvis Power BI kunna samla och visa klimatdata. 
Underlag för analys på kommunnivå men successivt framöver även 
på förvaltnings- och enhetsnivå. 

 KS Låg Låg Direkt 

 

Förnybar energi 
Delmål 1.2: Produktionen av förnybar el inom Kungsbacka kommun ska fördubblas till år 2030 jämfört med år 2016 

Delmål 1.2: Fossil eldningsolja för värme och fossil diesel för andra ändamål än transporter ska helt fasas ut till år 2030 

Förnybar elproduktion 
Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Ansvar Kostnad Effekt Rådighet 
Solceller på kommunens 
egna byggnader  

Vid nybyggnation och successivt på gamla. Installerad 
effekt. 
Andel av 
total 
elförbrukni
ng. 

KS, SE Inom 
budget 

Låg - 
medel 

Direkt 

Vid markanvisningar och 
andra tävlingar prioriterar 
kommunen anbud som 
bidrar till minimal 
klimatpåverkan sett ur ett 
livscykelperspektiv. 

 Andel 
markanvisn
ingar med 
minimal 
klimatpåve
rkan 

KS -  Medel Direkt 



Använda detaljplan för 
att optimera för solenergi 
och maximerad 
energieffektivitet. 
 

Arbeta med olika målsättningar och riktlinjer i detaljplan för att 
optimera användning solenergi.  
 
 

Kvalitativ/ 
kvantitativ 
bedömning 

KS -  Låg-
Medel 

Indirekt 

Vara positiva till 
etablering av solcells-
parker i kommunen 

 Installerad 
effekt 

KS -  Låg-
Medel 

Indirekt 

Krav på solenergi eller 
andra förnyelsebara 
energislag vid 
nybyggnation av 
verksamhetslokaler eller 
flerbostads-hus. 
 

Ställa krav på förnybar energi vid byggnation. 
Krav när vi är markägare. 
 
Privat markägare = Dialog 

Infört i 
plan-
program 
eller 
markanvisn
ing 

KS -  Medel Direkt 

Stödja kommuninvånare 
med information om 
förnybar energi 

Energirådgivning (Energimyndigheten sätter målen) 
Informationsinsatser 

Ordinarie 
inventering 

SE Låg Medel Indirekt 

Främja utvecklingen mot 
smarta elnät 

Använda innovativ teknik exempelvis V2G och annan energilagring Kvalitativ 
/kvantitativ 
bedömning 

SE, Alla -  Medel
-Hög 

Direkt 
och 
Indirekt 

 

  



Energieffektivisering 
Delmål 1.3: Energianvändningen per invånare i Kungsbacka ska minska med 30 % till år 2030 

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Ansvar Kostnad Effekt Rådighet 
Kommunens information 
om Miljöanpassat 
byggande uppdateras 
kontinuerligt och är en 
naturlig del av 
Bygglovsprocessen. 

 Uppdateras 
ja/nej 
Andel av 
bygglov där 
Miljöanpas
sat 
byggande 
kommunice
rats. 

BN -  Låg Direkt 

Projekterings-
anvisningarna för 
kommunala byggprojekt 
ska bidra till minimal 
klimatpåverkan sett ur ett 
livscykelperspektiv. 

 Uppföljning
: CO2 /BTA 
(per 
anvisning 
och totalt 
bestånd)   

SE Låg Medel  Direkt 

Att testa och använda ny 
teknik för begränsad 
klimatpåverkan ska vara 
ett förstaval i 
kommunens 
byggverksamhet. 

 Kvalitativ 
redovisning 

SE Låg Medel Direkt 

Effektivare utnyttjande av 
kommunens lokaler. 

Lokalplan Energiförbr
ukning i 
kommunen
s lokaler 
per 
invånare 

Alla Bespari
ng 

Låg - 
Medel 

Direkt 



Fortlöpande minska 
energiförbrukningen i 
befintligt lokalbestånd  

Hitta de sämsta och åtgärda Uppföljning
: CO2 / BTA 
(befintliga 
lokaler) 

SE, Alla Bespari
ng 

Låg - 
Medel 

Direkt 

Förvaltningarna ska 
kunna styra sin 
energiförbrukning där 
sparsamhet ger utfall på 
hyran. 

Förvaltningarna ska få utbildning i energisparåtgärder. 
Förvaltningarna/verksamheterna ska kunna följa sin 
energiförbrukning/kostnad. 
Revidering av hyran görs f n vart 3:e år. 

Uppföljning
: CO2 / BTA 
(befintliga 
lokaler) 

SE, Alla Bespari
ng 

Låg Direkt 

Samarbeta med näringsliv 
och andra aktörer inom 
energieffektivisering 

Inkludera detta i arbetet med energiplan Kvalitativ 
bedömning 

Alla Låg-
Medel 

Hög Direkt 
och 
Indirekt 

Ta fram en energiplan för 
Kungsbacka kommun 

Lag (1977:439) om kommunal energiplanering  
1 §   Kommun skall i sin planering främja hushållningen med energi 
samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. 

Kvalitativ 
bedömning 

KS Låg Låg Direkt - 
Indirekt 

Fortsätta ställa högre 
krav än Boverkets för 
kommunala byggnader 

Kommunala byggnader ska byggas för en energianvändning som 
motsvarar maximalt 75 % av Boverkets krav. 

Kvalitativ 
bedömning 

Service - - Direkt 

  



Ställa krav på 
energieffektivitet vid 
inköp av anläggningar, 
maskiner och elektriska 
produkter 

Verka för att använda LCC-utvärdering av upphandlingar Kvalitativ/ 
kvantitativ 
bedömning 

SE, Alla Låg Låg – 
Medel 

Direkt 

 

Utsläpp från konsumtion  
Mål 2: Klimatneutral kommunal konsumtion senast 2045 

 
Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Ansvar Kostnad Effekt Rådighet 
Ta fram ett verktyg som 
mäter kommunens CO2-
utsläpp från kommunens 
konsumtion. 

 Andel varu-
grupper 
som mäts 
och 
redovisas 

SE, Alla Låg Låg Direkt 

Minimera klimatpåverkan 
vid byggnation 

Exempel: Minimera behovet av resurser, Hitta rätt systemval, 
Använd rätt material på rätt plats 
 
Alltid ställa krav på hållbarhetscertifiering vid inköp med trävaror. 
Om privat markägare – dialog. 

Antal BTA SE - - Direkt 

Fortsätta arbetet framåt 
genom att styra 
upphandling, planering 
och inköp av livsmedel 
mot bästa möjliga 
klimatnytta 

Minska utsläppen av CO2 till 1,0 kg ekv/kg till 2030. Indikator i 
Compare 

SE Bespari
ng 

Medel Direkt 

Fortsätta arbetet med att 
minska matsvinnet 

Arbetet fortsätter och framarbetade metoder och arbetssätt 
kommer att implementeras i ordinarie drift.  
Informationsinsatser fortsätter liksom det givande samarbete med 
andra förvaltningar Pågående samarbete har ökat förståelsen för 

Andel som 
slängs 

SE Bespari
ng 

Låg - 
Medel 

Direkt 



varandras uppdrag och har på så sätt gynnat vägen mot 
hållbarhetsmålen. 
 

Se över renhållningstaxan 
så den mer bidrar till 
återvinning. 

Jmf delmål i Avfallsplan: Matsvinn från hushåll ska minska med 50 
% per invånare.) 

Kvalitativ 
bedömning 

TE Låg Låg - 
Medel 

Direkt 

Använda produkter, 
byggmaterial och 
inventarier så länge som 
möjligt genom att 
använda intern 
bytesmarknad i större 
utsträckning 

Bland annat utredda former för intern bytesmarknad. Andel 
återanvänt 
jmf totalt 
inköp per 
varugrupp 

SE Bespari
ng 

Medel Direkt 

Ordna en lokal för 
återvinsten – central 
hantering av inventarier. 

 Kvalitativ 
uppföljning 

SE Låg Medel Direkt 

Innan nyinköp av 
inventarier (och andra 
utvalda produktgrupper) 
ska vi först försöka lösa 
behovet genom 
återanvändning. 

 kvot 
cirkulärt/ny
köp 

SE, Alla Bespari
ng 

Medel Direkt 

Nyttja cirkulära tjänster 
för att underhålla och 
laga produkter och 
inventarier, för att öka 
deras livslängd så mycket 
som möjligt 

 Andel 
(kostnad) 
cirkulära 
tjänster av 
totala 
tjänster. 

Alla Bespari
ng 

Låg Direkt 

Underlätta för den 
privata 
återbruksmarknaden för 
byggavfall 

Kompletterar mål och åtgärder i Avfallsplan Kvalitativ 
uppföljning 

TE, KS - Medel Indirekt 



Säkerställa platser lokalt i 
kommundelarna för 
godshantering, återbruk 
och återvinning. 

Jmf mål i Avfallsplan: Plats för avfallets infrastruktur, från 
uppkomst till mottagningsanläggning, säkras i detaljplaner och 
bygglov. 

Kvalitativ 
uppföljning 

KS -  Medel Direkt - 
Indirekt 

 

Flyg 
Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Ansvar Kostnad Effekt Rådighet 
Verka för goda 
tågförbindelser 

Arbeta för att det ska finnas goda tågförbindelser till Göteborg, 
Stockholm och Malmö/Köpenhamn så att tåg kan vara ett möjligt 
alternativ 

Resor med 
kollektiv-
trafik 
 
Tjänste-
resor med 
tåg 

KS - Stor På 
omvägar 

 

Negativa utsläpp 
Mål 3: Kungsbacka kommun ska sträva efter att uppnå negativa utsläpp, både inom kommunen och utanför kommunens gränser. 

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Ansvar Kostnad Effekt Rådighet 
Gynna tekniker för att 
uppnå negativa utsläpp 
där det är tillämpbart 

Undersöka möjligheterna för att uppnå negativa utsläpp med hjälp 
av tekniska lösningar 

Kvalitativ 
bedömning 

Alla - - Direkt 

Utreda om kommunala 
skogar kan användas för 
negativa utsläpp. 

 Kvalitativ 
uppföljning 

KS Låg Medel Direkt 

 

  



Klimatanpassning 
Mål 4. Vi ska kontinuerlig arbeta för att säkra kommunen inför direkta klimateffekter och vi ska ha en god beredskap för att hantera 
indirekta klimateffekter.  

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Ansvar Kostnad Effekt Rådighet 
Identifiera i vilka 
kommunala 
verksamheter och 
processer 
klimatanpassning 
behöver inkluderas. 

En genomgång av hela organisationen görs för att se var 
klimatförändringarnas effekter har betydelse. I samband med det 
identifieras mottagare/funktioner/processer för fortsatt 
klimatanpassning. 

Kvalitativ 
uppföljning 

KS, Alla - Låg Direkt 

Ta fram en 
förvaltningsövergripand
e 
klimatanpassningsplan. 

Verksamheternas åtgärder för klimatanpassning samlas i en 
gemensam plan, vilket underlättar samverkan, samordning och 
uppföljning. 

Kvalitativ 
uppföljning 

KS - Låg Direkt 

Ta hänsyn till effekterna 
av ett förändrat klimat 
vid riskbedömningar i 
kommunens arbete 
med risk- och 
sårbarhetsanalyser, 
kontinuitetshantering 
och krisberedskap i 
stort. 

 Kvalitativ 
uppföljning 

KS, Alla - Medel Direkt 

Ta hänsyn till effekterna 
av ett förändrat klimat i 
planer och program för 
den fysiska planeringen. 

 Kvalitativ 
uppföljning 

KS - Medel Direkt 

Inventera kommunala 
fastigheter som 
riskobjekt för 
översvämning. 

 Andel 
inventerad
e 

SE Låg Medel Direkt 

  



Identifiera och utveckla 
kommunala miljöer där 
växtlighet kan fungera 
som solskydd. 

Växtlighet gynnar även fördröjning av vattenflöden i våra samhällen. Ytor (kvm) SE - Låg Direkt 

Identifiera och åtgärda 
kommunala fastigheter 
som riskobjekt för 
värme/hetta. 
 

 Antal 
objekt 

SE - Medel Direkt 

Skydda Kungsbacka stad 
med ett yttre 
översvämningsskydd 
mot höga havsnivåer. 

En fysisk barriär anläggs mellan staden och havet. En port i 
Kungsbackaån kan stängas och åns flöde pumpas då över barriären. 

--- Kommu
n + 
eventue
lla 
externa 
aktörer 

Invester
ing. 
Eventue
llt 
möjlighe
ter till 
bidrag 
och 
medfina
nsiering 

Hög Direkt - 
Indirekt 

 

 
 



Uppföljning och analys av 
målen 
från Klimatstrategi för Kungsbacka kommun, 
KF 2018-12-13 § 257 
 

 
 

   



Utsläppen inom Kungsbacka kommun ska minska med 60 % per 
invånare år 2030, jämfört med basåret 1990.  
Målet är sitter ihop med målbilden att vi ska nå nettonollutsläpp senast år 2045. Målet följs upp 
årligen genom de kommunövergripande inventeringar som görs inom ramen för borgmästaravtalet. 

Hittills har det genomförts fem stycken inventeringar. En för basåret 1990, samt för åren 2016, -17, -
18 och 2019. Metoden för inventeringen är så lik som möjligt för samtliga år för att få en bra 
jämförelse. Inventeringarna har godkänts av Borgmästaravtalets kansli och görs enligt deras 
instruktioner1. 

 

Årtal Utsläpp totalt (ton CO2e) Utsläpp per invånare (ton CO2e) 

1990 217 588 4,01 

2016 186 385 2,32 

2017 179 057 2,18 

2018 175 772 2,11 

2019 169 442 2,03 

Resultaten av inventeringarna visar att utsläppen under åren 2016-2019 minskat med ca 17 000 ton 
koldioxidekvivalenter (CO2e, ett sätt att räkna om flera växthusgaser till en gemensam nämnare för att 
enklare kunna göra jämförelser). Eftersom invånarantalet samtididigt har ökat är minskningen per 
invånare procentuellt större än den totala förändringen, knappt 0,3 ton CO2e per person och år. 

I grafen ovan är en tänkt linje ritad från basåret 1990 fram till målåren 2030 samt 2045. Om de årliga 
inventeringarna hamnar under linjen ger det en indikation på att vi är på väg åt rätt håll för att nå 
målen. Samtliga inventeringar för åren 2016-2019 ligger under linjen och den sjunkande trenden ser ut 
att vara stabil. Framåt i texten försöker vi ge förklaraingar till detta utifrån respektive delmål. 

 
1 Statistik och siffror om energi och utsläpp i denna rapport kommer från denna inventering, om inget annat 
anges. Inventeringen bygger på statistik från flera källor, framför allt Statistiska centralbyråns kommunal- och 
regional energistatistik samt Trafikanalys och Länsstyrelsernas körsträckedata och emissionsdatabas. 
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Delmål: Transporter 
Utsläppen från transporter i Kungsbacka kommun ska minska med minst 70 % per 
person till år 2030, jämfört med inventeringen år 2016. 
Den största utsläppskällan för växthusgaser inom kommunens geografiska område är transportsektorn. 
Den står för runt två tredjedelar av utsläppen som ingår i borgmästaravtalet. 

 

Trenden för utsläppen från transportsektorn är sjunkande. Det är framför allt denna minskning som ger 
stor påverkan på de totala utsläppen. Genom att dra en trendlinje genom de fyra datapunkter vi fått 
från inventeringarna 2016-2019 kan vi få en indikation på om vi är på rätt väg att uppnå delmålet för 
år 2030. Analysen visar att vi är på rätt väg men att det måste gå snabbare om vi vill vara säkra på att 
uppnå målet. En fortsatt linjär trend visar att vi skulle hamna väldigt nära, men något över våra mål till 
år 2030. 

Anledningen till att utsläppen sjunker inom transportsektorn är flera. Vi har undersökt några 
indikatorer som påverkar. Notera att vissa indikatorer även inkluderar år 2020 då det i vissa fall har 
hunnit komma data för detta. 
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Körsträckan per invånare minskar2 
vilket innebär att varje invånare kör 
mindre och mindre bil för varje år. Denna 
trend har vi sett i fler kommuner. Det är 
osäkert varför körsträckan minskar och 
därmed även osäkert om trenden kommer 
att hålla i sig. Notera att denna indikator 
även täcker år 2020 där det även kan 
finnas viss pandemieffekt. 

Antal elbilar ökar kraftigt3 vilket 
minskar utsläppen per körd kilometer. 
Framför allt ökar antalet personbilar med 
eldrift, men även lätta lastbilar ökar från 
låga nivåer. Också el- och laddhybrider 
ökar, men inte lika kraftigt som rena 
elbilar. Utvecklingen för fordon med 
biogas eller andra rena biodrivmedel är 
mer osäker. 

Kommunens fordonsflotta minskar 
utsläppen4. Den kommunala 
fordonsflottan har visserligen en ganska 
marginell effekt på totalen, men desto 
större påverkan på de utsläpp vi har direkt 
rådighet över. Siffrorna från 2020 är 
beräknade på ett delvis annorlunda sätt 
men borde vara jämförbara ändå. Flera 
åtgärder i klimatstrategin har varit 
inriktade mot kommunens tranportutsläpp. 
Bland annat att inte köpa in fossildrivna 
fordon och att införa ett klimatväxlings-
system för att minska tjänsteresor med 
fossila bränslen, vilka minskade 52 % mellan 2019 och 2020, vilket dock även är en pandemieffekt5. 

Dessa indikatorer är lokala, som vi kan följa upp i Kungsbacka kommun. Det finns även ett antal 
nationella trender som påverkar utsläppen. Fordonsflottan blir bränslesnålare6 vilket såklart innebär 
lägre utsläpp per körd kilometer. Nationellt ökar också låginblandningen av biobränslen i fossil 
bensin och diesel7 vilket ger en direkt minskning av utsläppen av fossil CO2 i befintlig fordonspark. 

Flera av kommunens åtgärder i klimatstrategin är riktade mot utsläppen från transporter. Projekt som 
På egna ben och Vintercyklist har genomförts för att uppmuntra till ett hållbart sätt att resa.

 
2 Länsstyrelsernas körsträckedata och emissionsdatabas https://www.rus.se/ 
3 Myndigheten Trafikanalys https://www.trafa.se/ 
4 Kommunens eget system, Frida 
5 Kungsbacka kommuns hållbarhetsbokslut 2020 
6 Myndigheten Trafikanalys 
7 Energimyndighetens årliga drivmedelsrapporter 
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Delmål: Förnybar energi 

Produktionen av förnybar el inom Kungsbacka kommun ska fördubblas till år 2030 
jämfört med år 2016 
Förnybar el produceras idag inom Kungsbacka kommun genom vindkraft, småskalig vattenkraft och 
solenergi. Produktionen har gått upp sedan 2016, främst på grund av utbyggnaden av solenergi som 
har ökat kraftigt. Men den största delen av den förnybara elen kommer fortsatt från vindkraft. I 
kommunen finns 13 vindkraftverk som tillsammans producerade över 80 % av den totala förnybara 
elen år 2020. 

 

Årtal Totalt (GWh) Vind (GWh) Sol (GWh)** Vatten (GWh) 

2016 92,1 87,9* 3,1 1,0 

2017 94,6 87,9* 5,1 1,6 

2018 97,6 87,9* 8,3 1,4 

2019 100,9 87,9* 11,5 1,5*** 

2020 107,0 87,9* 17,6 1,5*** 

* Beräkning baserad på ett normalår varför siffran är samma vid oförändrat antal verk i drift 
** Schablonberäkning på produktionen på 1 GWh (1000 MWh) per installerad MW 
*** Schablonberäkning 
 
Som grafen och tabellen ovan visar stiger produktionen av förnybar energi, men inte tillräckligt snabbt 
för att uppnå målet om fördubblad produktion. Om trenden fortsätter linjärt kommer målet att missas 
med ca 20-25 GWh år 2030. 
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Utbyggnaden av solceller de senaste åren 
står för i princip hela ökningen av förnybar 
elproduktion sedan 2016. Vi kan också se 
att utbyggnadstakten är accelererande. I 
kommunen finns nu över 1000 nätanslutna 
solcellsanläggningar av varierande storlek. 
År 2020 var den installerade effekten 17,6 
MW vilket ungefär motsvarar en årlig 
produktion av lika många GWh8. Om 
trenden fortsätter accelerera kan 
utvecklingen gå snabbare än den linjära 
prognosen. 

Kommunen har själv installerat en stor mängd solceller. Totalt hade vi 2020 37 st anläggningar med 
sammanlagt ca 15 675 kvadratmeter installerade solceller på våra tak. 2020 var 6,7 procent av 
konsumerad energi egenproducerad och mer än 99 procent var fossilfri 

För att nå målet måste utbyggnaden av förnybar energi i kommunen gå snabbare. Utbyggnaden 
av solenergi behöver fortsatt accelerera. Andra sätt att öka takten är genom utbyggnad av andra 
förnybara energislag som t.ex. vindkraft, vattenkraft och biobränsleanläggningar. 

Fossil eldningsolja för värme och fossil diesel för andra ändamål än transporter ska helt 
fasas ut till år 2030 
Historiskt har utsläppen från eldningsolja och diesel utanför transportsektorn varit mycket stora i 
Kungsbacka. Vid basåret 1990 stod dessa utsläpp för ca 18 % av de totala utsläppen (som dessutom 
var mycket högre då) samt ingick till större del än idag i energimixen för fjärrvärme. Idag står dessa 
utsläpp av ca 3-4 % av de totala utsläppen. 

Tyvärr är data för eldningsolja och diesel för andra ändamål än transporter svårtolkad och av låg 
kvalitét. Anledningar kan vara att den omfattas av sekretess, då det är relativt få verksamheter som 
beställer olja, vilket påverkar upplösningen. Dessutom beräknas den på leveranser, inte på användning. 
Om en stor kund har gjort ett inköp på ena eller andra sidan av årsskiftet har alltså stor betydelse, 
vilket gör att det finns mycket stora skillnader mellan enskilda år. Vi bedömer därför inte att vi kan dra 
några generella slutsatser av inventeringen ännu då det inte går att följa några trender. 

Inom kommunens lokaler har dock 4 oljepannor blivit 1. Sedan 2016 har alla utom en panna, på 
Ekenässkolan, tagits ur drift. 

 

 

 

 

 

 
8 Källa: Energimyndighetens statistik över nätanslutna solcellsanläggningar per kommun. 
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Delmål: Energieffektivisering 
Energianvändningen per invånare i Kungsbacka ska minska med 30% till år 2030 
Inventering av energianvändning är basen i den utsläppsinventering som görs inom ramen för 
borgmästaravtalet. Energieffektivisering och att minska energianvändningen är ett effektivs sätt att 
minska utsläppen av växthusgaser. Kungsbacka kommuns mål på området är uttryckt som att minska 
energianvändningen per invånare med 30% till 2030 jämfört med år 2016. 

År MWh 
per inv. 

2016 18,2 

2017 17,1 

2018 16,8 

2019 15,7 

 

Trenden för energianvändning per invånare i Kungsbacka är tydligt nedåtgående. Mellan 
inventeringen år 2016 och 2019 har användningen minskat med nära 14%. Minskningen har alltså gått 
relativt fort och fortsätter trenden i samma takt kommer målet till 2030 att uppnås med råge. Det finns 
dock många osäkerheter i data samt hur stabil trenden är. 

Energidata för uppvärmning bör normalårskorrigeras för att kunna jämföra mellan år. Det innebär att 
data räknas om med en schablon beroende på hur vädret varit under det specifika året, med tanke på att 
mer energi för uppvärmning går åt under de år som haft en särskilt kall vinter. För de data vi följer upp 
är det inte möjligt att genomföra normalårskorrigering för all energidata, vilket kan påverka 
slutresultatet. 

Energidata för industri kan ofta omfattas av sekretess, vilket gör att en del siffror kan vara uppskattade 
och på andra sett osäkra. I Kungsbacka står industrin för en ganska liten del av energianvändningen 
och detta borde därför inte få ett så stort genomslag på totalen. 
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Om vi bryter ner siffrorna per sektor 
kan vi se att de största energi-
besparingarna har gjorts inom 
sektorerna bostäder och transport. 
Minskningen inom transport beror på 
liknande anledningar som 
diskuterades tidigare i dokumentet, 
framför allt en energieffektivare 
fordonsflotta samt en minskad 
körsträcka per invånare. Inom 
bostäder har vi inte några ytterligare 
indikatorer i dagsläget att förklara 
minskningen. Men energieffektivare 
bostäder och hushållsapparater, 
smartare användning av energi för 
uppvärmning spelar säkert in. 
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Utsläpp från konsumtion 
Kommunen har inget eget delmål kring utsläppen från konsumtion, eller konsumtionsbaserade utsläpp 
som de också kallas. Däremot finns det flera åtgärder i klimatstrategin som rör konsumtionsbaserade 
utsläpp. Konsumtionsbaserade utsläpp är inte lika enkla att mäta eller uppskatta som utsläpp från 
energianvändning inom den geografiska kommunen. Konsumtionen orsakar utsläpp utanför 
Kungsbacka och Sveriges gränser. Hushållens privata konsumtion inom kategorier som resor, boende 
och mat står för största delen av Kungsbackas totala klimatpåverkan. 

En illustration för att 
visa skillnader och 
likheter mellan olika sätt 
att beräkna utsläpp, 
geografiska eller 
konsumtionsbaserade. 
Figuren är ej skalenlig 
men de konsumtions-
baserade utsläppen är 
mycket större än de från 
de geografiska området. 

 

 

 

 

I ett examensarbete som genomfördes 2018 vid Lunds universitet så uppskattades utsläppen från 
kommunens konsumtion, invånarnas flygresor och livsmedelskonsumtion. Resultaten beräknades per 
invånare och visade att de konsumtionsbaserade utsläppen inom dessa kategorier i Kungsbacka är 
höga. Modellen som användes kan dock inte användas för att följa upp resultaten så för att kunna följa 
utsläppen över tid behöver andra metoder användas. 

 

Bild från en presenta-
tion baserad på 
examensarbetet som 
visar geografiska 
utsläpp från olika 
sektorer (vänster), 
jämfört med konsum-
tionsbaserade utsläpp 
från flyg, livsmedel och 
kommunens konsum-
tion (höger). 
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Kommunen har genomfört flera åtgärder som minskar de konsumtionsbaserade utsläppen, och även 
om effekten ibland är svår att mäta är potentialen för att minska utsläppen stor. Inom 
måltidsverksamheten finns både stora möjligheter att påverka utsläpp och verktyg för att mäta effekten 
av detta. Projekt för att minska matsvinnet har pågått under 2020 och 2021. Matsvinnet mäts dagligen 
på alla skolor och förskolor. Under 2020 var svinnet ca 110 ton vilket motsvarar 13 procent av en 
referensportion på 405 g. Målsättningen följer för närvarande FN:s mål 2030, dvs 30 g svinn per 
portion. För att nå detta mål behöver vi komma ner till att slänga max 65 ton. Måltider har arbetat 
vidare med att minska matens klimatpåverkan. Sammantaget har matens klimatpåverkan minskat de 
senaste åren och var 2020 1,93 kg CO2e/kg inköpt livsmedel vilket är en liten minskning jämfört med 
2019 då vi nådde 2,0 som var den tidigare målnivån. 

  



Kungsbacka kommun ska sträva efter att uppnå negativa utsläpp, både 
inom kommunen och utanför kommunens gränser 
Negativa utsläpp innebär att koldioxid binds från atmosfären, vilket direkt minskar halterna. Detta kan 
åstadkommas på flera olika sätt. Det finns ett flertal tekniker som binder koldioxid direkt ur 
atmosfären, som testas i mindre skala i olika delar av världen idag. Men det vanligaste och enklaste 
sättet att binda koldioxid är genom att på olika sätt använda växter och algers naturliga upptag, och på 
olika sätt bevara detta, t.ex. genom att förbränna biomassa och samla in koldioxiden (CCS, Carbon 
Capture and Storage) eller genom att bevara och plantera ny skog. 

Målet om negativa utsläpp är framtaget för att vara en förutsättning att nå nettonollutsläpp. Både 
Sveriges nationella klimatmål och internationella åtaganden som parisavtalet kräver, i någon mån, att 
negativa utsläpp kompenserar för utsläpp som fortsatt kommer ske. FNs klimatpanel IPCC beräknar 
att det krävs stora negativa utsläpp för att nå 1,5-gradersmålet, för samtliga scenarier de använder. 

I kommunens klimatstrategi finns åtgärder om att använda trä vid byggnation, ställa hållbarhetskrav på 
trävaror och även gynna tekniker för negativa utsläpp där detta är tillämpbart. Det är svårt att följa upp 
vilken effekt detta ger, varför det inte går att säga något om trender. Huruvida vi når målet behöver 
bedömas kvalitativt. 

  



Mål om klimatanpassning: Vi ska kontinuerlig arbeta för att säkra 
kommunen inför direkta klimateffekter och vi ska ha en god 
beredskap för att hantera indirekta klimateffekter. Senast år 2040 ska 
vi ha en lösning på plats för att hantera de viktigaste utmaningarna.  
Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag, och 
att förbereda oss för de förändringar vi kan förutse kommer ske i framtiden. Klimatförändringarna kan 
ge upphov till både direkta effekter, t.ex. kraftigare översvämningar, varmare temperaturer och längre 
odlingssäsong, samt indirekta effekter, t.ex. klimatdriven migration och annan möjlig påverkan på 
Kungsbacka av vad som sker i andra länder. Fler risker med ett förändrat klimat beskrivs i 
kommunens klimat- och sårbarhetsanalys som ligger som underlag till klimatstrategin 2018. 

Kommunens mål inom klimatanpassning handlar om att klimatanpassning behöver inkluderas i alla 
delar av planeringen där de är relevanta. Framför allt inom kommunens arbete med risk- och 
sårbarhetsanalyser och inom den fysiska planeringen. Risk- och sårbarhetsanalys är ett uppdrag som 
kommunen har att sammanställa var fjärde år. Senaste uppdateringen är från 2019 och inkluderar 
klimatscenarier och åtgärdsförslag för kommunens verksamheter, särskilt inom scenarierna 
översvämning och värmebölja som bedömdes som mest relevanta. Inom fysisk planering har 
klimatanpassning fått ett större fokus sedan klimatstrategin antogs. Inte minst i kommunens nya 
översiktsplan där klimatanpassning ingår i flera delar. 

Klimatanpassning är ett långsiktigt arbete. Uppföljning om hur klimatriskerna ändras och hur 
planeringen påverkar verksamheter beror på många faktorer och behöver följas upp under längre tid 
för att kunna utvärdera effekterna. 



 
 

  



 

 

 

I december 2016 skrev Kungsbacka kommun på Borgmästaravtalet (Convenant of Mayors) 
och förbinder sig därmed att aktivt arbeta med att begränsa klimatpåverkan. Vi ska arbeta 
enligt nationella och internationella miljö och klimatmål och sätta egna lokala mål inom 
området. Vi ska ta vårt ansvar samtidigt som vi vill visa vägen. Därför tar vi nu fram en ny 
klimatstrategi där vi samlar kommunens klimatmål, både på kort och lång sikt.  

Klimatarbetet i stort handlar om globala och långsiktiga frågor. Det handlar om att säkra 
framtiden för kommande generationer, att ge våra barn och barnbarn minst lika goda 
förutsättningar som vi har idag. Vi är alla beroende av klimatet och Kungsbacka kommun 
ska göra sin del i att minska utsläpp av både koldioxid och miljöfarliga ämnen. 

Målen för Kungsbacka innebär att vi behöver samarbeta och samverka lokalt, nationellt 
och internationellt för att lyckas. Vi behöver samarbeta med våra invånare, med 
näringslivet i kommunen och inte minst med våra olika förvaltningar och bolag för att 
uppnå våra lokala klimatmål. Samtidigt behöver nationell och internationell lagstiftning gå 
åt samma håll för att vi ska lyckas. 

 

Kungsbacka kommuns klimatstrategi består av politiskt antagna mål för att minska 
utsläppen och anpassa samhället till ett förändrat klimat. Till varje mål finns ett antal 
åtgärder vi behöver arbeta med för att uppfylla målen, minska utsläppen och klara 
klimatanpassningen. När det gäller utsläpp är målen uppdelade på olika områden. 

De delar av klimatstrategin som behöver följas upp är utsläppsinventeringen, åtgärderna 
samt processen för klimatanpassning. Det kommer att göras på följande sätt:  

• Inventeringen av utsläpp enligt borgmästaravtalets metod utförs årligen  

• Uppföljning av indikatorer för åtgärder görs årligen  

• Revidering av åtgärdsplan görs var tredje år  

• Åtgärdsplan för klimatanpassning sammanställs senast 8 november 2020  

• Uppdatering av klimat- och sårbarhetsanalys utförs i anslutning till den ordinarie risk- och 
sårbarhetsanalysen. 

  



 

 

Mål 1: Utsläppen inom Kungsbacka kommun ska minska med 60 % per 

invånare år 2030, jämfört med basåret 1990.  

 

Utsläppen från energianvändningen i Kungsbacka kommun uppgick år 2016 till 189 898 
ton CO2e1 eller 2,36 ton per invånare. År 1990 uppgick utsläppen till 221 033 ton CO2e 
eller 4,08 ton per invånare. Detta är en minskning av utsläppen per person med 42,1% 
sedan basåret 1990. 

År 1990 var dessutom ett ovanligt varmt år vilket innebär att utsläppen från värme 
underskattats jämfört med ett mer normalt år. Detta innebär att minskningen i utsläpp 
troligen är någon procentenhet större med normaliserade värden. 

 

 
 

År 2016 kom den största delen av utsläppen inom kommunen från transportsektorn med 
knappt två tredjedelar av totalen. 22 % kom från våra bostäder, 7 % från byggnader och 
anläggningar för service och handel, och ungefär 2 % vardera från industrin, kommunala 
byggnader och anläggningar samt jordbruk, skogsbruk och fiske. 

  

                                                      
1 Koldioxidekvivalenter. Ett mått där flera växthusgaser räknas om till att motsvara koldioxid. 
 



 

 

 

Delmål: Transporter 

Utsläppen från transporter i Kungsbacka kommun ska minska med minst 70 % per 

person till år 2030, jämfört med inventeringen år 2016. 

 

Våra transporter är den största utsläppsposten och står för 122 603 ton CO2e, eller ca två 
tredjedelar av utsläppen från kommunens geografiska område. De svenska nationella målen 
för transportsektorn är att minska utsläppen med 70 %, jämfört med basåret 2010. Eftersom 
vi inte har någon inventering från år 2010 används 2016 som basår för Kungsbacka för 
detta delmål.  
 

Bilen  

Andelen bilar med el och olika typer av biobränslen ökar på våra gator. Framför allt styrs 
detta av nationella styrmedel och marknadskrafter. Som kommun kan vi snabba på denna 
process genom att gå mot en egen fossilfri fordonsflotta och ställa krav när externa utförare 
arbetar på uppdrag av oss.  
 

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Kostnad Effekt Rådighet 

Senast 2020 inte köpa 
in fossildrivna fordon 

Enligt kommunens 
fordonspolicy 

 

Rapport från 
Frida 

Inom ord. 
budget 

Låg-
medel 

Direkt 

 

 Bränslet  

För att kunna använda bilar med fossilfria bränslen måste tillgången till dessa säkerställas. 
Välutbyggd infrastruktur för alternativa bränslen gör det enklare för dem som vill ställa om 
till fossilfritt att göra detta. Särskilt eldrivna bilar ökar kraftigt, både i kommunen, i Sverige 
och i världen. 

 

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Kostnad Effekt Rådighet 

Stödja utbyggnaden av 
ladd-infrastruktur för att 
uppnå riktvärdet 1 
publik laddpunkt per 10 
laddbara fordon 

Ställa krav i 
exploaterings-avtal. 

Installera själva med 
stöd från klimatklivet. 

Samarbeta med 
elbolag och 
fastighetsägare 

Antal 
laddpunkter 

Medel - 
hög 

Hög Direkt - 
indirekt 

Verka för tillgång till 
andra fossilfria 
drivmedel i kommunen 

Bevaka tillgången på 
andra fossilfria 
bränslen i kommunen 

Kvalitativ/ 
kvantitativ? 
bedömning  

- Hög På 
omvägar 



 

 

Ställa krav på fossilfria 
transporter i 
transporttjänster och vid 
entreprenader 

Enligt Fossilfritt 
Sverige, 
Transportutmaningen 
till år 2025 

Kvalitativ 
bedömning 

- Medel Direkt 

 

Beteendet  

Med fossilfria energieffektiva bilar kommer vi långt för att minska utsläppen. Det 
effektivaste sättet att minska utsläppen är dock att minska mängden fordon som drivs med 
fossila bränslen samt underlätta för gång-, cykel- och kollektivtrafik.  

 

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Kostnad Effekt Rådighet 

Verka för ökade 
möjligheter för resor 
med cykel, gång och 
kollektivtrafik 

Använda planer och 
strategier för att 
underlätta för gång-, 
cykel- och 
kollektivtrafik 

Antal körda 
km per 
invånare 

- Hög Indirekt 

Främja samordnade 
transporter 

Fortsätta arbetet med 
samordnade 
transporter. Undersöka 
möjligheterna för ökad 
samordning av 
varutransporter över 
kommungränser eller 
med andra aktörer 

Statistik 
samordnade 
transporter 

- Låg Direkt 

Endast fossilfria eller 
kompenserade 
tjänsteresor 

Inkludera bilresor i 
resepolicy med 
klimatväxling för 
fossila bränslen 

Statistik 
tjänsteresor 

- Medel Direkt 

Samarbete med 
näringsliv och andra 
aktörer 

Samarbete för att 
sprida goda exempel 
och inspirera till ett 
mer hållbart resande 

Kvalitativ 
bedömning 

- Medel
-hög 

På om-
vägar 

 

 

Delmål: Förnybar energi 

Produktionen av förnybar el inom Kungsbacka kommun ska fördubblas till år 2030 

jämfört med år 2016 

Fossil eldningsolja för värme och fossil diesel för andra ändamål än transporter ska helt 

fasas ut till år 2030 

 
 



 

 

Förnybar elproduktion  

Slutanvändningen av elektricitet i kommunen var 638 GWh år 2016. Av dessa 
producerades totalt ca 92 GWh, eller ca 14 %, inom kommunen som förnybar energi. Av 
de 92 GWh var nästan 88 GWh från vindkraft, strax över 3 GWh från solenergi och ca 1 
GWh från småskalig vattenkraft. Utsläppen av växthusgaser från elanvändningen var 63 
171 ton år 2016, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av de totala utsläppen. 

 

 
 

Solenergi ökar kraftigt då tekniken blir allt billigare samtidigt som elpriser och skatter på el 
ökar. Ett hoppfullt scenario är att vi år 2030 har solenergianläggningar i kommunen som 
producerar 46 GWh. Detta är positivt eftersom våra företag och medborgare som har som 
har egna anläggningar får en säkrare tillgång till el och påverkas mindre av förändrade 
elpriser. För att uppnå en fördubbling jämfört med 2016 behövs ytterligare 46 GWh. 

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Kostnad Effekt Rådighet 

Utbyggnad av solenergi 
på kommunens egna 
byggnader 

Uppfylla solutmaningen i 
Fossilfritt Sverige som vi 
antagit om en Installerad 
effekt av 3100 kW år 
2020 

Installerad 
effekt 

Inom ord. 
budget till 
år 2020 

Låg Direkt 

Använda planprogram för 
att optimera för solenergi 

Arbeta med olika 
målsättningar och rikt-
linjer i planprogram för 
att optimera möjlig-
heterna att använda 
solenergi i området 

Kvalitativ/ 
kvantitativ 
bedömning 

- Låg-
medel 

Indirekt 

Vara positiva till 
etablering av solcells-
parker i kommunen 

 

 

Installerad 
effekt 

- Medel
-hög  

Indirekt 

Krav på solenergi eller 
andra förnyelsebara 
energislag vid 
nybyggnation av 

Ställa krav på förnybar 
energi vid byggnation. 

Infört i 
plan-
program 
eller 

- Medel Direkt 



 

 

 

Troligen behöver detta komma från andra förnybara källor som biomassa eller vindkraft, 
om inte utbyggnaden av solenergi går mycket snabbare än väntat.  

Ett energisystem med mer förnybar energi från sol och vindkraft samt fler laddningsbara 
fordon ställer högre krav på elnätet. Kommunen kan främja utvecklingen av framtidens 
smarta elnät genom att använda innovativa tekniker och medverka i olika projekt. 

 

Utfasning av fossila bränslen  

Den största delen av minskningen av växthusgasutsläpp i kommunen sedan 1990 beror på 
utfasning av eldningsolja för värme. Idag används mycket lite fossil eldningsolja för dessa 
ändamål. I privata bostäder har användningen minskat med 98 % sedan 1990. Fjärrvärmen 
från Statkraft är 100 % fri från fossila bränslen medan det kommunala bolaget Eksta 
använder ett fåtal oljepannor som toppkraft. Det finns ytterligare 4 oljepannor i kommunal 
verksamhet, varav två är under avveckling inom kort. Detta tillsammans med en ungefär 
lika stor andel eldningsolja från industri- och servicesektorn är den fossila eldningsolja som 
finns kvar i kommunen, vilket gav upphov till totalt ca 1 724 ton växthusgaser år 2016. 
Detta motsvarar mindre än en procent av de totala utsläppen.  

Även diesel för andra ändamål än transport har minskat ordentligt sedan år 1990. År 2016 
var dessa utsläpp strax över 500 ton växthusgaser i kommunen. Framför allt kommer dessa 
utsläpp från jord- och skogsbruk samt servicesektorn.  

 

 

 

 

 

 

 

verksamhetslokaler eller 
flerbostads-hus. 

exploater-
ingsavtal 

Stödja kommuninvånare 
med information om 
förnybar energi 

Energirådgivning 

Informationsinsatser 

Ordinarie 
inventering 

Låg Medel Via om-
vägar 

Främja utvecklingen mot 
smarta elnät 

Använda innovativ teknik 
för att främja 
utvecklingen av smarta 
elnät med förnybar energi 

Kvalitativ 
/kvantitativ
bedömning 

- Medel
-hög 

Direkt - 
indirekt 

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Kostnad Effekt Rådighet 

Fasa ut kommunens 
kvarvarande oljepannor 

Idag finns 4 stycken 
pannor varav 2 stycken 
kommer att avvecklas 
under 2018 

Antal pannor 
i drift 

Enligt 
budget 

Låg Direkt 



 

 

 

Delmål: Energieffektivisering 

Energianvändningen per invånare i Kungsbacka ska minska med 30 % till år 2030 

 

Energieffektivisering är åtgärder för att minska energianvändningen, och därför också 
växthusgasutsläppen. Ofta minskar också energieffektivisering kostnaderna för elektricitet 
och värme, vilket gör att investeringar kan betala sig på sikt. Effektivisering kan handla om 
både att byta ut gammal ineffektiv teknik mot ny, men också om en beteendeförändring. 
Enkla åtgärder som att släcka och stänga av lampor och apparater och att använda rätt 
lokaler till rätt ändamål kan ge stora besparingar i energikostnader och utsläpp.  

I projektet Energimedvetet arbetssätt beräknades att vi i kommunens egna verksamheter 
skulle kunna minska energianvändningen med 10 %. Troligtvis kan liknande besparingar 
göras även för andra verksamheter. Sverige har i energiöverenskommelsen satt ett mål om 
50 % energieffektivisering till år 2030, jämfört med 2005. De nationella målen bygger 
dock på BNP vilket gör dem svåra att översätta till utsläpp på samma sätt som vi beräknar 
här.  

Nyproduktionen behöver fortsätt vara mycket energieffektiv för att kunna nå målet. Idag 
upprättas nya kommunala fastigheter som lågenergibyggnader med bättre standard än 
Boverkets krav. En ökad nyttjandegrad av kommunens lokaler kan spara mycket energi. 
Målet är att minska antalet tillfälliga byggnader och paviljonger, då avsteg från 
energikraven ofta görs för dessa. 

 

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Kostnad Effekt Rådighet 

Minska 
energianvändningen i 
kommunens 
verksamheter genom 
energimedvetet 
arbetssätt 

Projekt Tänk Sänk 
fortsätter med målet 
att minska 
verksamhetsenergin 
med minst 10 % på 
kort sikt. 

Energi-
användning 
verksamhets-
energi 

Besparing Låg Direkt 

Använda 
långtidsplanering för 
bättre energistandard 
och effektivare 
utnyttjande av 
kommunens lokaler 

Lokalplan  Energi-
användning 
verksamhets-
energi 
Lokalplan 
aktuell 

Besparing-
låg 

Låg Direkt 

Kommungemensam 
uppföljning av 
energianvändning som 
underlag för att införa 
energieffektiva 
åtgärder 

Införa gemensam 
uppföljning för att 
kunna prioritera 
åtgärder där de ger 
störst effekt 

Infört eller 
inte 

Låg - Direkt 



 

 

 

  

Samarbeta med 
näringsliv och andra 
aktörer inom 
energieffektivisering 

Inkludera detta i 
arbetet med 
energiplan 

Kvalitativ 
bedömning 

Låg-medel Hög Direkt-
indirekt 

Fortsätta ställa högre 
krav än Boverkets för 
kommunala 
byggnader 

Kommunala 
byggnader ska 
byggas för en 
energianvändning 
som motsvarar 
maximalt 50-75 % av 
Boverkets krav 

Kvalitativ 
bedömning 

- - Direkt-
indirekt 

Ställa krav på 
energieffektivitet vid 
inköp av 
anläggningar, 
maskiner och 
elektriska produkter 

Verka för att använda 
LCC-utvärdering av 
upphandlingar 

Kvalitativ/ 
kvantitativ 
bedömning 

- - Direkt 



 

 

 
Konsumtion påverkar klimatet vid tillverkning, transport, användning och kassering. Inom 
området konsumtion finns inget nationellt eller regionalt mål. Det beror på att det saknas 
underlag för hur konsumtion kan mätas. Trots att det saknas mål är det inte mindre viktigt 
att skapa åtgärder för att öka den klimatmedvetna konsumtionen. 

Som offentlig verksamhet är Kungsbacka en stor kund av varor och tjänster. Genom att 
ställa höga miljökrav bidrar kommunen till minskad klimatpåverkan, men det finns även 
möjlighet att genom upphandling påverka utvecklingen av energieffektiva lösningar. En 
viktig del i att vara en offentlig verksamhet är att föregå med gott exempel. För att kunna 
föra en trovärdig dialog med näringslivet och civilsamhället behöver kommunens 
organisation kunna visa genom prioriteringar och arbetssätt att klimatfrågan är viktig. 

Konsumtionen orsakar utsläpp utanför Kungsbacka och Sveriges gränser. Hushållens 
privata konsumtion inom kategorier som resor, boende och mat står för största delen av 
Kungsbackas totala klimatpåverkan. Kommunen saknar rådighet att styra medborgarnas 
konsumtionsmönster annat än genom information och rådgivning. Ett sätt att arbeta med 
hushållens konsumtion där kommunen har rådighet är att verka för minskat avfall och 
matsvinn. Kungsbacka har påbörjat ett arbete med att utveckla en attraktiv 
kretsloppscentral, som ska stimulera till återbruk och materialåtervinning.   

 

 

Flyg  

Att minska utsläppen från flygresor är mycket viktigt då de står för en så stor del av de 
totala utsläppen. Kommunen kan arbeta med att aktivt informera om klimatpåverkan från 
flygresor, med att minska våra egna utsläpp från tjänsteresor och att verka för att alternativ 
till flyget finns lättillgängligt från kommunen. Bra kollektivtrafikförbindelser till viktiga 
destinationer som Göteborg, Stockholm, Oslo och Malmö/Köpenhamn kan minska behovet 
av att flyga. När vi måste flyga kan vi välja biobränslen med flyg i den utsträckning det är 

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Kostnad Effekt Rådighet 

Styra planering och 
inköp av livsmedel mot 
bästa möjliga 
klimatnytta  

På sikt minska 
utsläppen 

Indikator i 
Compare 

Besparing Medel Direkt 

Fortsätta arbetet med att 
minska matsvinnet 

Arbeta med 
informationsinsatser 
och mätningar av 
matsvinn regelbundet i 
kommunens 
måltidsverksamhet 

Kvalitativ 
bedömning 

Besparing Låg-
medel 

Direkt 

Använda produkter och 
inventarier så länge som 
möjligt genom att 
använda intern 
bytesmarknad i större 
utsträckning 

Sprida användningen 
av och utveckla 
återvinsten 

Användning 
av 
återvinsten 

Besparing Låg-
medel 

Direkt 



 

 

möjligt. Idag finns få linjer men branschen har en färdplan för att uppnå fossilfritt 
inrikesflyg till år 2030. 

 

 

  

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Kostnad Effekt Rådighet 

Verka för goda 
tågförbindelser 

Arbeta för att det ska 
finnas goda 
tågförbindelser till 
Göteborg, Stockholm 
och Malmö/Köpenhamn 
så att tåg kan vara ett 
möjligt alternativ 

Resor med 
kollektiv-
trafik 

Tjänsteresor 
med tåg 

- - På om-
vägar 



 

 

Mål 2: Kungsbacka kommun ska sträva efter att uppnå negativa utsläpp, både inom 

kommunen och utanför kommunens gränser.  

Negativa utsläpp handlar om att på olika sätt ta upp och lagra koldioxid från atmosfären. 
Detta sker naturligt i skog och mark om de brukas på rätt sätt men det kan också handla om 
tekniska lösningar. De flesta tekniker är på teststadiet och få finns idag kommersiellt 
tillgängliga. Därför är det svårt att beräkna effekten, men negativa utsläpp är på sikt en 
absolut nödvändighet om vi globalt, nationellt och lokalt ska lyckas kommer ner till 
nettonollutsläpp. 

 

 

 

  

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator Kostnad Effekt Rådighet 

Använda trä i större 
utsträckning vid 
byggnation 

Överväga trä som 
byggnadsmaterial i 
kommunala byggnader 

Kvalitativ 
bedömning 

- - Direkt 

Ställ krav på 
hållbarhetscertifiering 
vid inköp av trävaror 

Alltid ställa krav på 
hållbarhetscertifiering 
vid inköp med trävaror 

Kvalitativ 
bedömning 

- - Direkt 

Gynna tekniker för att 
uppnå negativa utsläpp 
där det är tillämpbart 

Undersöka 
möjligheterna för att 
uppnå negativa utsläpp 
med hjälp av tekniska 
lösningar 

Kvalitativ 
bedömning 

- - Direkt 



 

 

Vi ska nå nettonollutsläpp senast år 2045.  

De globala utsläppen av växthusgaser behöver minska. För att uppnå Parisavtalets mål och 
undvika farliga klimatförändringar bedömer de flesta experter att globala nollutsläpp 
behöver uppnås senast år 2050. Efter detta behöver vi uppnå negativa utsläpp i stor skala på 
global nivå. Idag finns lösningar och teknik för att uppnå noll- eller nära nollutsläpp inom 
många branscher, och utvecklingen går snabbt. För att nå dit handlar det framför allt om att 
storskaligt implementera lösningar som redan finns. För att uppnå negativa utsläpp i 
samma stora skala finns dock inte lösningarna idag. Därför är det viktigt att länder, 
regioner och kommuner som har de ekonomiska förutsättningarna går före i klimatarbetet.  

Sveriges nationella klimatmål är att vi som nation ska uppnå nettonollutsläpp senast år 
2045. Därför väljer vi i Kungsbacka kommun att använda samma tidshorisont. Att uppnå 
nettonollutsläpp betyder för oss att våra utsläpp inom varje sektor är så låga att de går att 
täcka upp med negativa utsläpp. Detta inkluderar även de konsumtionsbaserade utsläppen, 
det som vi som bor och verkar i kommunen konsumerar, oavsett var i världen det har 
tillverkats. Detta bygger på att hela världen går mot en omställning mot en fossilfri och 
utsläppssnål framtid. Kungsbacka kommun har alla möjligheter att visa att det är möjligt att 
uppnå nettonollutsläpp. 

  



 

 

 

Mål om klimatanpassning: Vi ska kontinuerlig arbeta för att säkra kommunen 

inför direkta klimateffekter och vi ska ha en god beredskap för att hantera 

indirekta klimateffekter. Senast år 2040 ska vi ha en lösning på plats för att 

hantera de viktigaste utmaningarna.  

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker 
idag och de vi kan förutse kommer hända i framtiden. Klimatanpassning i sig själv har 
egentligen inte så mycket med att begränsa utsläpp att göra, men hur samhället behöver 
anpassas är direkt beroende av hur klimatet förändras som i sin tur är beroende av hur 
mycket växthusgaser som släpps ut i atmosfären.  

Klimatförändringarna kan ge upphov till både direkta och indirekta effekter. Beroende på 
tidsperspektiv kan olika grad av anpassning behövas. För de delar av samhället som ska 
finnas kvar under lång tid är en anpassning till ett framtida klimat extra viktiga, till 
exempel inom fysisk planering.  

 

För att arbeta med klimatanpassning behöver frågorna inkluderas i alla delar i planeringen 
där de är relevanta. Till och börja med inkluderar vi klimatanpassning i kommunens risk- 
och sårbarhetsanalys samt i den fysiska planeringen. Specifika åtgärder hanteras framför 
allt i de processerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade åtgärder Beskrivning Indikator 

Inkludera klimatanpassning i 
kommunens arbete med risk- 
och sårbarhetsanalyser 

Kommunen genomför risk- och 
sårbarhetsanalys var fjärde år. I 
bedömningen av risker och 
sårbarheter för naturolyckor 
ska klimatscenarier användas 
som underlag. Även indirekta 
effekter ska tas hänsyn till där 
det är relevant. 

Kvalitativ bedömning 

Inkludera klimatanpassning i 
relevanta planer och program 
för den fysiska planeringen 

Kommunen ska ta hänsyn till 
direkta risker och möjligheter 
med ett förändrat klimat i 
relevanta planer och program.  

Kvalitativ bedömning 
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§ 138 Dnr 2022-00109 
Ombudgeteringar och resultatfonder 2021 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige förändrar resultatfonderna med en total summa av 72 456 000 
kronor. Resultatfonderna uppgår efter förändring till 531 576 000 kronor.  

Kommunfullmäktige ombudgeterar 14 249 000 kronor till nämnderna.  

Finansiering sker från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda medel med 10 
000 000 kronor samt med 4 249 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda 
medel.  

Kommunfullmäktige godkänner en total investeringsvolym på 852 915 000 kronor 
för 2022. 

Av investeringsvolymen består 912 325 000 kronor av beslutad kommunbudget 2022 
och av ombudgeteringar från 2021 med 158 320 000 kronor samt justering av 
Kommunbudget 2022 med -217 730 000 kronor.  

Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av investeringar från 2021 till år 
2022 med 

158 320 000 kronor samt justering av Kommunbudget 2022 med -217 730 000 
kronor.  

Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av investeringar från 2021 och till år 
2023 med 246 791 000 kronor.   

Investeringsvolymen finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges beslut med 
begränsningen om att den totala låneskulden inte överstiger totalbeloppet om 2 904,3 
miljoner kronor år 2022, (KF § 96/2021). 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med genomgång av bokslutet för 2021 har det framställts önskemål från 
nämnder och styrelse om att överskott i driftbudgeten och investeringsbudgeten ska 
få disponeras 2022–2023 eller tillföras till resultatfonden. 

Beslut om hur resultatfonderna ska justeras utifrån nämndernas resultat och de 
gällande reglerna för resultatfonder fattas i samband med bokslutet. Reglerna för hur 
resultatfonder ska hanteras är beslutade i kommunbudgeten. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-04 
Ombudgeteringar investeringar 2021 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Ombudgeteringar och resultatfonder 2021 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige förändrar resultatfonderna med en total summa av 72 456 000 kronor. 
Resultatfonderna uppgår efter förändring till 531 576 000 kronor.  

Kommunfullmäktige ombudgeterar 14 249 000 kronor till nämnderna.  

Finansiering sker från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda medel med 10 000 000 kronor samt 
med 4 249 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda medel.  

Kommunfullmäktige godkänner en total investeringsvolym på 852 915 000 kronor för 2022. 

Av investeringsvolymen består 912 325 000 kronor av beslutad kommunbudget 2022 och av 
ombudgeteringar från 2021 med 158 320 000 kronor samt justering av Kommunbudget 2022 med 
-217 730 000 kronor.  

Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av investeringar från 2021 till år 2022 med 
158 320 000 kronor samt justering av Kommunbudget 2022 med -217 730 000 kronor.  

Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av investeringar från 2021 och till år 2023 med 246 
791 000 kronor.   

Investeringsvolymen finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges beslut med begränsningen om 
att den totala låneskulden inte överstiger totalbeloppet om 2 904,3 miljoner kronor år 2022, (KF § 
96/2021). 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med genomgång av bokslutet för 2021 har det framställts önskemål från nämnder och 
styrelse om att överskott i driftbudgeten och investeringsbudgeten ska få disponeras 2022–2023 eller 
tillföras till resultatfonden. 

Beslut om hur resultatfonderna ska justeras utifrån nämndernas resultat och de gällande reglerna för 
resultatfonder fattas i samband med bokslutet. Reglerna för hur resultatfonder ska hanteras är beslutade 
i kommunbudgeten. 

 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (11) 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-04 
Ombudgeteringar investeringar 2021  

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi 

Beskrivning av ärendet 
Varje år i samband med bokslutet, beslutas hur resultatfonderna ska justeras utifrån nämndernas 
resultat och gällande regler för resultatfonder. Reglerna för hur resultatfonder ska hanteras är beslutade 
i kommunbudgeten. Utöver detta, beslutas även om ombudgeteringar för drift och investeringar. 

Resultatfonder 
Resultatfonderna är inga egna fonder utan en öronmärkning av det egna kapitalet. Vid uttag ur 
fonderna påverkas resultatet det år som uttaget görs. Resultatfondering är ett sätt att ta med sig ett 
över- eller underskott för att främja en god ekonomistyrning. Nämnder och styrelse kan föra med sitt 
resultat jämfört mot budget enligt fastställda regler i kommunens ekonomistyrprinciper. För den 
avgiftsfinansierade verksamheten finns särskilda regler och de ingår inte i uppställningen. 

Enligt beslutat regelverk får varje nämnds resultatfond högst uppgå till 10 procent av 
bruttoomslutningen. Fullmäktige kan dock besluta om undantag om särskilda skäl föreligger. Efter 
årets beredning har Gymnasium & Arbetsmarknad och Service nått taket för resultatfondens storlek. 

Nämndernas redovisade budgetavvikelser 
Nämnd/Styrelse Noteringar 
Kommunstyrelsen Styrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse om 23 258 tusen kronor 

och föreslår att 16 449 tusen kronor återredovisas. Resterande 6 809 
tusen kronor avser pågående driftprojekt som föreslås ombudgeteras i 
enlighet med kommunens ekonomistyrprinciper. Pågående projekt avser 
projekt för att minska sjukfrånvaron, platsutveckling innerstaden, 
projekttävling Kungsbacka Arena och kommungemensamma projekt.  

Kommunledningskontoret föreslår att kvarvarande 6 809 tusen kronor 
ombudgeteras enligt kommunens ekonomistyrprinciper. Resterande 
medel om 16 449 tusen kronor återredovisas. Återredovisat belopp 
inkluderar 44 tusen kronor avseende internränta. 
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Individ & Familjeomsorg Nämnden redovisar ett överskott om 19 502 tusen kronor år 2021. 
Nämnden föreslår att överskottet läggs till nämndens resultatfond.  

Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader än budgeterat 
samt erhållna statliga medel. Därtill har delar av nämndens verksamhet 
bedrivits i något reducerad skala till följd av pandemin. Nämndens 
överskott reduceras av högre kostnader för köpta placeringar än 
budgeterat. Nämnden har ingen upparbetad resultatfond sedan tidigare.  

Enligt kommunens riktlinjer för resultatfonder ska effekten av 
internränta återredovisas. Detta belopp uppgår till 7 tusen kronor för 
Individ & Familjeomsorg.  

Kommunledningskontoret föreslår att nämndens överskott med avdrag 
för internränta förs till resultatfonden. Beloppet uppgår till 19 496 tusen 
kronor.  

Förskola & Grundskola Nämnden redovisar ett överskott om 56 584 tusen kronor. Nämnden 
föreslår att 28 453 tusen kronor läggs till nämndens resultatfond och att 
resterande del återredovisas. 

Nämnden överskott beror till stor del på att det faktiska utfallet av barn 
och elever i nämndens verksamheter understiger befolkningsprognosen 
vilket medför lägre kostnader, främst avseende personalkostnader. De 
lägre volymerna påverkar resultatet med 28 131 tusen kronor vilket 
medför ett utfall om 28 453 tusen kronor för övrig verksamhet. 
Nämnden har under året erhållit flera statsbidrag, bland annat 
skolmiljarden som bidrar till årets resultat. 

Enligt kommunens riktlinjer för resultatfonder ska effekten av 
internränta återredovisas. Detta belopp uppgår till 332 tusen kronor för 
Förskola & Grundskola.  

Kommunledningskontoret föreslår att nämndens begäran beviljas med 
avdrag för internränta. Sammantaget innebär det att 28 120 tusen kronor 
förs till resultatfonden. 

Gymnasium & 
Arbetsmarknad 

Nämnden redovisar ett överskott om 27 376 tusen kronor inklusive 
överskott för internränta om 112 tusen kronor.  

Nämnden föreslår att hela beloppet återredovisas då nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad når taket för resultatfondens tillåtna 
storlek. 
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Enligt beslutade riktlinjer får resultatfonden högst uppgå till 10 procent 
av bruttoomslutningen. Då detta är fallet för Gymnasium & 
Arbetsmarknad föreslår Kommunledningskontoret att resultatet i sin 
helhet återredovisas. 

Vård & Omsorg Vård & Omsorg redovisar ett överskott om 11 551 tusen kronor. 
Nämnden föreslår att överskottet läggs till resultatfonden. 

Överskottet förklaras huvudsakligen av färre antal brukare på vård- och 
omsorgsboendena än budgeterat samt kostnadsersättningar och bidrag 
från staten. Under pandemin har platser tomhållits för att ha beredskap 
för behov av eventuella covid-platser. Det har dock varit låg beläggning 
på dessa platser, vilket påverkat inflyttningen till omsorgsboendena. 
Nämndens resultat reduceras något av kostnader relaterat till pandemin 
samt högre antal hemtjänsttimmar än budgeterat. 

Enligt kommunens riktlinjer för resultatfonder ska effekten av 
internränta återredovisas. Detta belopp uppgår till 122 tusen kronor för 
Vård & Omsorg. 

Kommunledningskontoret föreslår att nämndens begäran beviljas med 
avdrag för internränta. Sammantaget innebär det att 11 429 tusen kronor 
förs till resultatfonden.  

Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden redovisar ett överskott om 548 tusen kronor år 2021. 
Resultatet inkluderar kostnad för sanering om 850 tusen kronor samt att 
planerat kartutvecklingsprojekt om 500 tusen kronor blivit framskjutet i 
tid. 

Nämnden föreslår att 500 tusen kronor avseende 
kartutvecklingsprojektet ombudgeteras, att 13 tusen kronor avseende 
internränta återredovisas, samt att 454 tusen kronor förs till 
resultatfonden. Resterande del av resultatet återredovisas. 

Kommunledningskontoret gör bedömningen att kostnaden om 850 tusen 
kronor avseende sanering bör återredovisas och således inte belasta 
nämndens resultat.  

Kommunledningskontoret föreslår att 500 tusen kronor ombudgeteras 
avseende kartutvecklingsprojektet samt att nämndens begäran om att 
tillgodoräkna 454 tusen kronor till resultatfonden godkänns. Resterande 
del återredovisas.  
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Miljö & Hälsoskydd Nämnden redovisar ett överskott om 246 tusen kronor och förslår att 
resultatet i sin helhet förs till resultatfonden. 

 

Från och med 1 januari 2020 slogs Byggnadsnämndens och nämnden för 
Miljö & hälsoskydds resultatfond ihop. ”Kommunfullmäktige ger 
byggnadsnämnden ansvar för ekonomi och budget för den nya bygg- och 
miljöförvaltningen”, enligt beslut i fullmäktige den 10 december 2019, 
dnr KS/2018:365, § 18. 

 

Med anledning av att nämnden saknar resultatfond föreslår 
kommunledningskontoret att årets resultat på 246 tusen kronor 
ombudgeteras till 2022 för att möjliggöra intentionerna med nämndens 
beslut.  

Kultur & Fritid Nämnden redovisar ett överskott om 5 663 tusen kronor. Nämnden 
föreslår att 1 820 tusen kronor förs till resultatfonden, att 1 304 tusen 
kronor ombudgeteras samt att 2 539 tusen kronor återredovisas.  

I likhet med föregående år har delar av nämndens verksamheter bedrivits 
i begränsad skala på grund av restriktioner, exempelvis har biblioteken 
haft reducerade öppettider vilket medfört lägre kostnader. Under året 

beslutade kommunstyrelsen om extra medel till ett par nämnder med 
anledning av pandemin. Delar av dessa medel har ej förbrukats vilket 
bidrar till nämndens överskott. Överskottet reduceras något av högre 
kostnader för föreningsbidrag till följd av en extra satsning under året 
med anledning av pandemin. 

Nämndens begäran om att överföra 1 820 tusen kronor till resultatfonden 
förklaras av lägre avskrivningar än budgeterat. Detta får enligt 
kommunens riktlinjer tillgodoräknas nämnden.  

Begäran om att ombudgetera 1 304 tusen kronor avser pågående projekt, 
med koppling till kommunstyrelsen särskilda covid-satsning under år 
2021. Då projekten är pågående bedömer kommunledningskontoret att 
nämndens begäran bör beviljas. 

Resterande belopp om 2 540 tusen kronor är sådant som nämnden anser 
bör återredovisas. Kommunledningskontoret gör ingen avvikande 
bedömning. Beloppet inkluderar effekten av internränta om 291 tusen 
kronor. 
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Kommunledningskontoret föreslår att nämndens begäran att föra 1 820 
tusen kronor till resultatfonden, ombudgetera 1 304 tusen kronor samt att 
återredovisa 2 539 tusen kronor godkänns.  

Teknik skatt Nämnden för Teknik redovisar ett underskott om - 4 730 tusen kronor. 
Underskottet förklaras av kostnader om 6 806 tusen kronor för rivning 
och sanering i samband med pågående byggnation av ny bro vid 
Borgmästargatan. Underskottet reduceras något av lägre kostnader för 
färdtjänstresor än budgeterat. Nämnden föreslår att - 4 730 tusen kronor 
finansieras ur nämndens resultatfond. 

Kommunledningskontoret gör bedömningen att kostnaden för rivning 
och sanering ej bör belasta nämnden då det i sin helhet förklaras av 
gällande regler för den ekonomiska redovisningen. Belopp om 6 806 
tusen kronor bör således lyftas från nämndens underskott och 
återredovisas. Därtill görs bedömningen att överskottet inom färdtjänsten 
bör återredovisas, då det beror på färre antal resande under pandemin 
och inte har koppling till effektiviseringsåtgärder inom nämnden. 
Överskottet för färdtjänsten uppgår till 4 804 tusen kronor. Effekten av 
internränta med -18 tusen kronor bör också återredovisas enligt 
kommunens riktlinjer. 

Kommunledningskontoret föreslår därmed att ett belopp om - 2 710 
tusen kronor regleras gentemot nämndens resultatfond. Resterande del, 
- 2 020 tusen kronor återredovisas. Beloppet som återredovisas 
inkluderar effekten av internränta med -18 tusen kronor.  

Service övrig verksamhet Nämnden redovisar ett överskott om 11 724 tusen kronor. 

Nämnden begär att överskottet om 6 354 tusen kronor förs till 
resultatfonden samt att hela överskotten för Service Management (SM) 3 
275 tusen kronor och Måltid på 2 095 tusen kronor, totalt 5 370 tusen 
kronor återredovisas. 

Kommunledningskontoret föreslår att nämndens begäran beviljas med 
avdrag för internränta. Sammantaget innebär det att 6 354 tusen kronor 
förs till resultatfonden samt att resultatet för Service Management 3 275 
tusen kronor och Måltid på 2 095 tusen kronor, totalt 5 370 tusen kronor, 
återredovisas. 

Service Fastighet Nämndens verksamhet Fastighet redovisar ett överskott om 4 432 tusen 
kronor. 
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Nämnden föreslår att kostnader på totalt -18 410 tusen kronor 
återredovisas beroende på att merparten utgörs av engångskostnader 
tillhörande lokalplanen.  

Nämnden föreslår även ombudgetering på totalt 10 648 tusen kronor för 
kostnader som är pågående projekt i lokalplanen. Här ingår rivnings- och 
utrangeringskostnader i samband med Varlaskolans utbyggnad. 

Nämnden föreslår vidare att Fastighets totala resultat, efter 
återredovisning och ombudgetering, på 12 194 tusen kronor förs till 
Fastighets resultatfond.  

Internräntans avvikelse om 135 tusen kronor justeras även det i 
resultatet.  

Kommunledningskontoret föreslår att endast 7 063 tusen kronor förs till 
resultatfonden då fonden nått sitt tak efter årets påfyllnad. De kostnader 
som är kopplade till Varlaskolans utbyggnad hanteras och återredovisas i 
samband med slutfört arbete i bokslut 2022 och ombudgeteras således 
inte. Resterande 2 660 tusen kronor ombudgeteras, -10 286 tusen kronor 
återredovisas. 
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Resultatfonder 
 
Nämnd/Styrelse                                                  
(tusentals kronor) 

IB 2021 Bokslut 
2021 

Nämndens 
begäran 

Förslag Förslag 
UB 2021 

Skattefinansierade verksamheter:           
10 Kommunfullmäktige 0 667 0 0 0 
11 Kommunstyrelsen 0 23 258 0 0 0 
15 Kommunrevision 0 173 0 0 0 
19 Valnämnden 0 396 0 0 0 
20 Gymnasium & Arbetsmarknad 79 046 27 376 0 0 79 046 
30 Kultur & Fritid 27 276 5 663 1 820 1 820 29 096 
40 Förskola & Grundskola 126 175 56 584 28 453 28 120 154 295 
50 Teknik Skatt 16 490 -4 730 -4 730 -2 710 13 780 
71 Miljö & Hälsoskydd 0 246 246 0 0 
73 Byggnadsnämnden 1 058 548 454 885 1 943 
81 Individ & Familjeomsorg 0 19 502 19 502 19 496 19 496 
85 Vård & omsorg 88 125 11 551 11 551 11 429 99 554 
Summa skattefinansierat 338 170 141 235 57 296 59 039 397 209 
            

60 Service inkl. Fastighet 
 

109 684 
 

16 156 
 

18 548 
 

13 417 
 

123 101 
Summa 109 684 16 156 18 548 13 417 123 101 
           

Finans verksamhet  11 266 
 

104 388 
 

0 0 11 266 
            
Totalt 459 120 261 779 75 844 72 456 531 576 

 
* Överskottet om 246 tusen kronor för nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslås ombudgeteras då 
nämnden inte har någon resultatfond. All verksamhet ingår i Byggnadsnämnden enligt fullmäktiges 
beslut om ekonomi och budget för den nybildade bygg- och miljöförvaltningen (KF § 181 2019-12-10, 
dnr KS/2018:365) 

** Gymnasium & Arbetsmarknad samt Service når taket för resultatfondens storlek 2021. 

Nämndernas inlämnade förslag innebär en ökning av resultatfonderna med 75 844 tusen kronor. Efter 
genomgång föreslås ökningen bli 72 456 tusen kronor. Nämndernas ingående resultatfonder 2021 
uppgår till 459 120 tusen kronor. Efter förslag till resultathantering uppgår nämndernas totala 
resultatfonder 2022 till 531 576 tusen kronor.  
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Ombudgetering till driftbudget 2022  
I samband med bokslutet för 2021 finns pågående projekt som fortsätter 2022. Möjlighet finns att 
omfördela dessa från anslaget för oförutsett, som finns avsatt med olika belopp hos kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige.  

Från nämnderna har inkommit begäran om ombudgetering av sammanlagt 21 991 tusen kronor för 
pågående projekt. Förslag till kommunfullmäktige är att ombudgetera 14 249 tusen kronor. 
 

Nämnd/Styrelse 
(tusentals kronor) 

Nämndernas begäran Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 6 809 6 809 
Kultur & Fritid 1 304 1 304 
Byggnadsnämnden 500 500 
Miljö & Hälsoskydd 0 246 
Service Fastighet                          10 648 2 660 
Finans verksamhet 2 730 2 730 
Summa 21 991 14 249 

 

Kommunstyrelsen begär att få ombudgetera ett belopp om 6 809 tusen kronor. Beloppet avser 
kvarvarande projektmedel avseende platsutveckling innerstaden, kommungemensamma 
projektportföljen, Call for Care, detaljplan Norra Kyvik & Ekekullsområdet, projekttävling 
Kungsbacka Arena. 

Kultur & Fritid önskar ombudgetera totalt 1 304 tusen kronor. Här ingår pågående projekt avseende 
föreläsningar för ungdomar om våldsprevention och sunda relationer, fortsatt arbete med att bygga upp 
en volontärverksamhet tillsammans med civilsamhället, bemanning av friskvårdsgrupperna, fortsatt  
användning av djurterapi i samma omfattning under 2022, fortsatt fokus på gymnasieungdomar utifrån 
det resultat som Luppen visat, samt föräldraskapsinsatser under 2022.  

Byggnadsnämnden önskar ombudgetera 500 tusen kronor avseende medel för planerad och nödvändig 
kartutveckling som inte har kunnat genomföras under 2021.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslår att överskottet om 246 tusen kronor i sin helhet förs till 
nämndens resultatfond för användning av finansiering av utbildningsskulden, då utbildningar och 
studiebesök inte genomförts till följd av covid-19. Då nämnden inte har någon resultatfond föreslår 
kommunledningskontoret att resultatet ombudgeteras.  

Service Fastighet föreslår en ombudgetering om 10 648 tusen kronor avseende pågående lokalprojekt. 
De kostnader som är kopplade till Varlaskolans utbyggnad hanteras och återredovisas i samband med 
slutfört arbete i bokslut 2022 och ombudgeteras således inte. Resterande 2 660 tusen kronor 
ombudgeteras. 
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Finans verksamhet föreslår en ombudgetering om 2 730 tusen kronor avseende ej avropade 
engångskostnader i lokalplanen. 

Ombudgetering av investeringar till 2022 och 2023 
Från nämnderna har inkommit begäran om ombudgetering av sammanlagt 413 818 tusen kronor för 
pågående projekt. 275 393 tusen kronor till år 2022 och 138 425 tusen kronor till år 2023.  

Kommunledningskontoret föreslår att 405 111 tusen kronor kan ombudgeteras, 158 320 tusen kronor 
till år 2022 och 246 791 tusen kronor till år 2023. Löpande investeringar för Individ & Familjeomsorg 
på 2 304 tusen kronor avslås då motivering saknas. Projekt Varlavägen-Arendalsleden har avslutats 
med ett underskott om 6 092 tusen kronor som ombudgeteras till år 2022.  

Den kommande planeringsperioden har kommunen en fortsatt hög budgeterad investeringsnivå och i 
Kommunbudget 2022 budgeteras bland annat för byggnationer i nya lokaler och infrastruktur. 
Nämnderna har under flera års tid en stor andel investeringsmedel som ej förbrukas och som 
ombudgeteras till de kommande åren. Kommunen binder därmed upp sig med en alltför hög 
investerings- och lånevolym än vad som hinner förbrukas. Hänsyn till omplanering beaktas i arbetet 
med Kommunbudget 2023. Kommunledningskontoret föreslår därför att flytta fram beslutad del av 
investeringsbudget 2022 med beloppet 217 730 tusen kronor till år 2023. Detta gäller nämnderna för 
Service, Teknik samt kommunstyrelsen Finans. 

Lokalinvesteringar: 
I samband med bokslutet för 2021 finns pågående investeringsprojekt som fortsätter under 2022 och 
2023, såsom Duveheds omlastningscentral. Det finns även pågående projekt med budget som inte är 
avslutade under 2021 och som fortsätter år 2022, exempelvis ny- och ombyggnation av Varlaskolan, 
till- och ombyggnad av Frillesåsskolan samt Skårbyskolan. Nämnden för Service föreslår ombudget av 
pågående projekt med 326 632 tusen kronor.  

Lokalplanen ombudgeterar även investeringsbudget till ännu ej uppstartade projekt: Elektronen 8 800 
tusen kronor, Kvarteret Aranäs - Bostäder med särskild service 400 tusen kronor och Arenan 5 550 
tusen kronor samt 30 000 tusen kronor avseende P-hus Linden. De 30 000 tusen kronorna från P-hus 
Linden förslås omfördelas till projekt Åsaskolans matsal, hemkunskapssal och andra utrymmen med 
11 500 tusen kronor, myndighetskrav Maleviksskolan med 4 000 tusen kronor, Toråsskolan 
markarbete med 500 tusen kronor och till lokalplanens projekt för tillfälliga lösningar 14 000 tusen 
kronor.  

Total önskad ombudget för lokaler till år 2022 är 371 382 tusen kronor. Kommunledningskontoret 
förslår att 278 657 tusen kronor ombudgeteras till 2022 och 92 725 tusen kronor ombudgteras till 
2023.  
Kommunledningskontoret föreslår därutöver att flytta fram beslutade kommunbudgetinvesteringar för 
år 2022 med 186 351 tusen kronor. Detta är lokalplansprojekt där hela budgeten inte kommer 
förbrukas under 2022 utan därför bör flyttas fram till 2023. 
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Exploateringar 
På grund av förseningar i projekt förändras budgeten med netto - 219 200 tusen kronor. Stora 
förändringar år 2022 är bland annat projekten Aranäs 3, Klovsten 1, Hedeleden och Arenan.  
Löpande investeringar  
Önskad ombudget till år 2022 är 10 358 tusen kronor.  
Kommunledningskontoret förslår att 8 054 tusen kronor ombudgeteras till 2022. 2 304 tusen kronor 
avslås för Individ & Familjeomsorg då motivering och åtgärdsförslag saknas. Normalt ombudgeteras 
ej löpande investeringar. 

Övriga investeringar  
Önskad ombudget 104 993 tusen kronor till år 2022 och 12 647 tusen kronor till 2023. 

Kommunledningskontoret förslår att 82 949 tusen kronor ombudgeteras till 2022 och 28 288 tusen 
kronor ombudgeteras till 2023. Projekt Varlavägen-Arendalsleden har avslutats med ett underskott på 
6 092 tusen kronor som ombudgeteras till år 2022. 

Kommunledningskontoret föreslår även att flytta fram beslutade kommunbudgetinvesteringar för år 
2022 till 2023 med 31 379 tusen kronor, på grund av framflyttade teknikprojekt. 
 

 
 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 

Belopp i tusentals 
kronor 

Bokslut 2021 
 

Budget 
2022 
 

Nämnd- 
förslag till 
ombudget 
2022 

Nämnd-
förslag till 
ombudget 
2023 

Förändring 
mot nämnd-
förslag 2022 

Förändring 
mot nämnd-
förslag 2023 

Summa 
budget inkl. 
ombudget 
2022 

Summa 
ombudget 
2023 

Lokaler ombudget 
Justering kommunbudget 

 
320 956 

 
347 780 

371 382  -92 725 
-186 351 

92 725 
186 351 

278 657 
161 429 

92 725 
186 351 

Exploateringar -4 752 67 800 -219 200        -151 400  

Löpande årliga 
investeringar 

78 972 93 226 10 358          -2 304    101 280  

Övriga investeringar 
ombudget 
Övriga investeringar 
kommunbudget 

92 965 
 

137 469 
 
 

104 993  12 647 -22 044 
 

-31 379 

15 641 
 

31 379 

82 949 
 

106 090 

28 288 
 

31 379 

Avgiftsfinansierad 
verksamhet 

120 085 266 050 7 860 125 778   273 910 
 

125 778 

Summa investeringar           608 226 912 325 275 393  138 425 -334 803 326 096 852 915 464 521 
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§ 109 Dnr 2020-01150 
Svar på motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att nämnden för Förskola 
& Grundskola i sin budget har planerat för pedagogiska måltider till ett 
subventionerat pris istället för helt kostnadsfria, utifrån de ekonomiska resurserna för 
verksamheten.  

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 2 februari 2021 om att personalen inom förskola, fritidshem 
och grundskola ska erbjudas fria pedagogiska måltider. 

Med en fri pedagogisk måltid menar motionären att personalen på förskola, 
fritidshem samt grundskolan erbjuds kostnadsfria måltider då personalen äter med 
barnen eller eleverna. Syftet med pedagogisk måltid är enligt motionären att främja 
en god måltidsmiljö samt samvaro mellan vuxna och barn. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-08 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2021-04-21, § 57 
Nämnden för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-03-29  
Riktlinjer pedagogiska måltider Förskola & Grundskola  
Beräkning pedagogiska måltider 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02, § 86 
Kommunfullmäktige 2021-02-02, § 16 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets respektive Eva Borgs (S) yrkande om bifall till motionen. 
Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller 
kommunledningskontorets förslag. 



 
 

Datum 

2022-02-08 
Diarienummer 

KS 2020-01150 

 
 

 
Kommunledningskontoret 
Sara Hjerpe 
HR-generalist  
0300-83 40 04 
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Svar på motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att nämnden för Förskola & Grundskola i sin 
budget har planerat för pedagogiska måltider till ett subventionerat pris istället för helt kostnadsfria, 
utifrån de ekonomiska resurserna för verksamheten.  

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 2 februari 
2021 om att personalen inom förskola, fritidshem och grundskola ska erbjudas fria pedagogiska 
måltider. 

Med en fri pedagogisk måltid menar motionären att personalen på förskola, fritidshem samt 
grundskolan erbjuds kostnadsfria måltider då personalen äter med barnen eller eleverna. Syftet med 
pedagogisk måltid är enligt motionären att främja en god måltidsmiljö samt samvaro mellan vuxna och 
barn. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-08 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2021-04-21, § 57 
Nämnden för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-03-29  
Riktlinjer pedagogiska måltider Förskola & Grundskola  
Beräkning pedagogiska måltider 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02, § 86 
Kommunfullmäktige 2021-02-02, § 16 

Beskrivning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 2 februari 
2021 om att personalen inom förskola, fritidshem och grundskola ska erbjudas fria pedagogiska 
måltider.  

Med en fri pedagogisk måltid menar motionären att personalen på förskola, fritidshem samt 
grundskolan erbjuds kostnadsfria måltider då personalen äter med barnen eller eleverna. Syftet med 
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pedagogisk måltid är enligt motionären att främja en god måltidsmiljö samt samvaro mellan vuxna och 
barn. 

Pedagogiska måltider i Kungsbacka kommun samt skatteregler för subventionerade måltider 
För att medarbetare inom förskola, grundskola och fritidshem i Kungsbacka kommun ska få äta 
måltider till subventionerat pris, krävs att Skatteverkets regelverk och Kungsbacka kommuns riktlinjer 
för pedagogiska måltider följs.  

I Kungsbacka är den pedagogiska måltiden subventionerad. Priset fastställs av nämnden för Förskola 
& Grundskola 

En fri eller subventionerad måltid är en skattepliktig förmån för anställda. En skattepliktig förmån 
uppstår när en arbetsgivare betalar eller subventionerar måltider för en anställd. För skolmedarbetare 
finns dock särskilda regler. I Skatteverkets information om fri kost för lärare och annan 
skolmedarbetare anges att:  

”Förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan medarbetare vid grundskola, förskola, 
daghem och fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att medarbetaren har tillsynsskyldighet 
vid måltiden eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltider och andra s.k. pedagogiska 
måltider.” 

I förskolans och grundskolans verksamhet är det i Kungsbacka kommun frivilligt att äta den 
pedagogiska måltiden. 

Den medarbetare som äter pedagogisk måltid till subventionerat pris förväntas ta det ansvar som en 
pedagogisk måltid innebär vilket är:  

 Att medarbetarna fördelar sig vid olika bord och sitter tillsammans med eleverna/barnen samt 
vid behov hjälper eleverna/barnen i måltidssituationen.  

 Att medarbetarna är goda förebilder och arbetar pedagogiskt och motiverande för att 
uppmuntra goda kostvanor och bordsskick. 

 Att medarbetarna ansvarar för ordning och uppträdande i samband med måltiden och bidrar 
genom sin närvaro till att måltiden blir en lugn och trevlig stund tillsammans.  

För att måltiden ska räknas som pedagogisk måltid behöver ovanstående kriterier vara uppfyllda. 
Rektor i grundskolan beslutar om medarbetarens möjlighet att äta pedagogisk måltid. 

Priser måltid 2021  
Frukost 10 kr 

Mellanmål 10 kr 

Lunch förskola 20 kr 

Lunch särskola 20 kr 
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Lunch skola  30 kr 

Lunch till självkostnadspris 47 kr 

 

Riktlinjer för pedagogiska måltider för Förskola & Grundskola reviderades inför budgetåret 2020. Det 
innebar bland annat att priset justerades som en åtgärd för budget i balans. Med nuvarande avgift för 
pedagogiska måltider får nämnden en intäkt på 3,2 miljoner kronor. 

Skulle fria pedagogiska måltider införas behöver andra budgetåtgärder genomföras motsvarande dessa 
3,2 miljoner kronor för att kompensera intäkten. Kostnaden för fria pedagogiska måltider skulle i 
dagsläget uppgå till 5,4 miljoner. Nettokostnad är idag 2,2 miljoner kronor.  

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 57 Dnr 2021-00333 
Kommunstyrelsens remiss - Motion - Fria pedagogiska måltider (S) 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att avslå motionen om fria 
pedagogiska måltider daterad 2020-12-14 och översänder det till 
Kommunfullmäktige för fastställande. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Kungsbacka har genom Johan Tolinsson lämnat en motion till 
Kommunfullmäktig om fria pedagogiska måltider. I motionen föreslås att personalen 
inom förskola, fritidshem och grundskola ska erbjudas fria pedagogiska måltider. 

Riktlinjer för pedagogiska måltider för Förskola & Grundskola reviderades inför 
budgetåret 2020. Det innebar bland annat att priset justerades som en åtgärd för 
budget i balans. Med nuvarande avgift för pedagogiska måltider får nämnden en 
intäkt på 3,2 miljoner. Skulle fria pedagogiska måltider införas behöver andra 
budgetåtgärder genomföras motsvarande dessa 3,2 miljoner för att kompensera 
intäkten. Kostnaden för fria pedagogiska måltider uppgår i dagsläget till 5,4 miljoner. 
Nettokostnad i dagsläget är 2,2 miljoner kronor. 

                                                                                                             
Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Tolinsson (S), Ann-Louise Lundqvist (S) och Jan Byvik (S) yrkar bifall till 
motionen.    

 

Reservation 
Johan Tolinsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag att 
Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-29 

Riktlinjer pedagogiska måltider Förskola & Grundskola 

Beräkning pedagogiska måltider 

 

Beslutet skickas till 
Biträdande förvaltningschef, VC HR, VC Myndighet och stöd 
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Motion - Fria pedagogiska måltider (S) 

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen om 
fria pedagogiska måltider 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Kungsbacka har genom Johan Tolinsson lämnat en motion till 
Kommunfullmäktig om fria pedagogiska måltider. I motionen föreslås att personalen inom förskola, 
fritidshem och grundskola ska erbjudas fria pedagogiska måltider. 

Riktlinjer för pedagogiska måltider för Förskola & Grundskola reviderades inför budgetåret 2020. Det 
innebar bland annat att priset justerades som en åtgärd för budget i balans. Med nuvarande avgift för 
pedagogiska måltider får nämnden en intäkt på 3,2 miljoner. Skulle fria pedagogiska måltider införas 
behöver andra budgetåtgärder genomföras motsvarande dessa 3,2 miljoner för att kompensera intäkten. 
Kostnaden för fria pedagogiska måltider uppgår i dagsläget till 5,4 miljoner. Nettokostnad i dagsläget 
är 2,2 miljoner kronor. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-29 

Riktlinjer pedagogiska måltider Förskola & Grundskola 

Beräkning pedagogiska måltider 

 

Beslutet skickas till 
Biträdande förvaltningschef, VC HR, VC Myndighet och stöd 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (3) 

 

Beskrivning av ärendet 
Socialdemokraterna i Kungsbacka har genom Johan Tolinsson lämnat en motion till 
Kommunfullmäktig om fria pedagogiska måltider.  

Motionen föreslår: 

- Att erbjuda personalen inom förskola, fritidshem och grundskola fria pedagogiska måltider. 

Riktlinjer för pedagogiska måltider för Förskola & Grundskola reviderades inför budgetåret 2020. Det 
innebar bland annat att priset justerades som en åtgärd för budget i balans. Men nuvarande avgift för 
pedagogiska måltider får nämnden en intäkt på 3,2 miljoner. Skulle fria pedagogiska måltider införas 
behöver andra budgetåtgärder genomföras motsvarande dessa 3,2 miljoner för att kompensera intäkten. 
Kostnaden för fria pedagogiska måltider uppgår i dagsläget till 5,4 miljoner. Nettokostnad i dagsläget 
är 2,2 miljoner kronor. 

Regelverk för pedagogiska måltider 

Fri eller subventionerad måltid är en skattepliktig förmån för den anställda. En skattepliktig förmån 
uppstår när en arbetsgivare betalar eller subventionerar måltider för en anställd. I sådant fall skall 
skatteavdrag göras och arbetsgivargifter på förmånen betalas. Det finns dock undantag enligt 
Skatteverkets information om fri kost för lärare och annan skolmedarbetare: ”Förmån av fri eller 
subventionerad måltid för lärare eller annan medarbetare vid grundskola, förskola, daghem och 
fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att medarbetarenhar tillsynsskyldighet vid måltiden 
eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltider och andra s.k. pedagogiska måltider.” För att 
medarbetare inom förskola, grundskola och fritidshem i Kungsbacka kommun skall få äta måltider till 
subventionerat pris krävs att Skatteverkets regelverk och Kungsbacka kommuns riktlinjer för 
pedagogiska måltider följs.  

Pedagogiska måltider i Kungsbacka kommun Förskola, grundskola och fritidshem  

I begreppet pedagogisk måltid ingår frukost, mellanmål och lunch. Den pedagogiska måltiden innebär 
att medarbetare äter tillsammans med barn i förskolan och elever i skolan. Goda matvanor grundläggs 
tidigt i åldrarna. I Kungsbacka är den pedagogiska måltiden subventionerad. Priset fastställs av 
nämnden för Förskola & Grundskola.  

I förskolans och grundskolans verksamhet är det frivilligt att äta den pedagogiska måltiden. Vid 
schemaläggning är det viktigt att ta hänsyn till arbetstidslagens krav på rast om minst 30 minuter.  

Den medarbetare som äter pedagogisk måltid till subventionerat pris förväntas ta det ansvar som en 
pedagogisk måltid innebär vilket är:  

• Att medarbetarna fördelar sig vid olika bord och sitter tillsammans med eleverna/barnen samt vid 
behov hjälper eleverna/barnen i måltidssituationen.  

• Att medarbetarna är goda förebilder och arbetar pedagogiskt och motiverande för att uppmuntra goda 
kostvanor och bordsskick.  
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• Att medarbetarna ansvarar för ordning och uppträdande i samband med måltiden och bidrar genom 
sin närvaro till att måltiden blir en lugn och trevlig stund tillsammans.  

För att måltiden ska räknas som pedagogisk måltid behöver ovanstående kriterier vara uppfyllda. Det 
innebär att om medarbetare väljer att äta sin lunch enbart med andra vuxna kan det inte räknas som 
pedagogisk måltid. Det innebär också att medarbetare som äter sin måltid efter att eleverna lämnat 
matsalen eller äter sin måltid i ett personalrum inte kan äta pedagogisk måltid till subventionerat pris. 

Rektor i grundskolan beslutar om medarbetarens möjlighet att äta pedagogisk måltid. 

Priser måltid 2021  

Frukost  10 kr 

Mellanmål  10 kr  

Lunch förskola  20 kr 

Lunch särskola  20 kr 

Lunch skola  30 kr 

Lunch till självkostnadspris  47 kr 

 

 

 

Maria Andersson    Julia Tryggvadottir Tollesson  

Skolchef     Biträdande förvaltningschef 
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Riktlinjer pedagogiska måltider Förskola & Grundskola  
 

Regelverk 
Fri eller subventionerad måltid är en skattepliktig förmån för den anställda. En skattepliktig förmån uppstår 

när en arbetsgivare betalar eller subventionerar måltider för en anställd. I sådant fall skall skatteavdrag 

göras och arbetsgivargifter på förmånen betalas. Det finns dock undantag enligt Skatteverkets information 

om fri kost för lärare och annan skolmedarbetare: 

”Förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan medarbetare vid grundskola, förskola, 

daghem och fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att medarbetarenhar tillsynsskyldighet vid 

måltiden eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltider och andra s.k. pedagogiska måltider.” 

För att medarbetare inom förskola, grundskola och fritidshem i Kungsbacka kommun skall få äta måltider 

till subventionerat pris krävs att Skatteverkets regelverk och Kungsbacka kommuns riktlinjer för 

pedagogiska måltider följs.  

Pedagogiska måltider i Kungsbacka kommun 

Förskola, grundskola och fritidshem 
I begreppet pedagogisk måltid ingår frukost, mellanmål och lunch. Den pedagogiska måltiden innebär att 

medarbetare äter tillsammans med barn i förskolan och elever i skolan. Goda matvanor grundläggs tidigt i 

åldrarna. Den pedagogiska måltiden ska bidra till att skapa en positiv matupplevelse i social samvaro med 

en lugn atmosfär vid måltiden som resultat. I Kungsbacka är den pedagogiska måltiden subventionerad. 

Priset fastställs av nämnden för Förskola & Grundskola. I förskolans och grundskolans verksamhet är det 

frivilligt att äta den pedagogiska måltiden. Vid schemaläggning är det viktigt att ta hänsyn till 

arbetstidslagens krav på rast om minst 30 minuter. Medarbetare som inte är schemalagda att äta 

pedagogisk lunch med eleverna utan gör det på eget initiativ använder del av sin rast till måltiden och har 

därmed inte rätt till ytterligare 30 minuters rast efter måltiden. I den mån den pedagogiska måltiden ligger i 

medarbetarens schema sker måltiden under pedagogens arbetstid.  

Den medarbetare som äter pedagogisk måltid till subventionerat pris förväntas ta det ansvar som en 

pedagogisk måltid innebär vilket är:  

• Att medarbetarna fördelar sig vid olika bord och sitter tillsammans med eleverna/barnen samt vid 

behov hjälper eleverna/barnen i måltidssituationen.  

• Att medarbetarna är goda förebilder och arbetar pedagogiskt och motiverande för att uppmuntra 

goda kostvanor och bordsskick.  

• Att medarbetarna ansvarar för ordning och uppträdande i samband med måltiden och bidrar 

genom sin närvaro till att måltiden blir en lugn och trevlig stund tillsammans.  

För att måltiden ska räknas som pedagogisk måltid behöver ovanstående kriterier vara uppfyllda. Det 

innebär att om medarbetare väljer att äta sin lunch enbart med andra vuxna kan det inte räknas som 
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pedagogisk måltid. Det innebär också att medarbetare som äter sin måltid efter att eleverna lämnat 

matsalen eller äter sin måltid i ett personalrum inte kan äta pedagogisk måltid till subventionerat pris. 

Rektor i grundskolan beslutar om möjlighet att äta pedagogisk måltid 
Endast medarbetare med pedagogiskt uppdrag som har sin ordinarie arbetsplats inom förvaltningen för 

Förskola & Grundskola kan äta pedagogisk måltid. Rektor beslutar om medarbetarens pedagogiska 

måltider. 

Betalning av pedagogiska måltider 
Pedagogiska måltider betalas genom löneavdrag. Medarbetaren ansvarar för att registrering av antal 

luncher, frukost och mellanmål dagligen sker på listor eller digital plattform i anslutning till matsalen. 

Löneavdrag för registrerade måltider sker en gång per månad.   

Måltider till självkostnadspris och betalning 
Den medarbetare som ej omfattas av möjligheten att äta pedagogisk måltid erbjuds måltider till 

självkostnadspris. Priset för lunch till självkostnadspris är 47 kr. Betalning sker genom Swish-betalning till 

Serviceområde Måltid.   

Egen lunch 
Medarbetare som tar med egen lunch äter den på sin rast i personalrum eller motsvarande, inte 

tillsammans med barnen/eleverna. 

Ej anställda 
VFU-studenter praktikanter och språkpraktikanter äter gratis enligt överenskommelse mellan Förskola & 

Grundskola och Service. 

Vårdnadshavare som besöker förskolan/skolan vid enstaka dag betalar vid förekommande fall sin lunch till 

självkostnadspris, 47 kr. Betalning sker genom Swish-betalning.  

Priser måltid 2020 
Frukost  10 kr 

Mellanmål 10 kr 
Lunch förskola 20 kr  

Lunch särskola  20 kr  

Lunch skola 30 kr 

Lunch till självkostnadspris 47 kr  

 



Förskola Antal dec19-nov20 pris/portion Summa kostnader: Summa intäkter

Frukost 6693 11,24 75 229

Lunch 60579 29,9 1 811 312

Mellanmål 3199 8,83 28 247

Total summa 1 914 789 -515 810

Grundskola Antal dec19-nov20 pris/portion Summa kostnader:

Lunch 136819 22,74 3 111 264 -2 572 854

Fritidshem Antal dec19-nov20 pris/portion Summa kostnader:

Frukost 8316 9,52 79 168

Lunch 6327 23,03 145 711

Mellanmål 17978 7,65 137 532

Total summa 362 411 -81 699

Total kostnad 5 388 463

Total intäkt -3 170 362

2 218 101
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§ 86 Dnr 2020-01150  
Remittering av motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska 
måltider 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Förskola & 
Grundskola för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion om att erbjuda personalen inom 
förskola, fritidshem och grundskola fria pedagogiska måltider. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2021-02-02, § 16 

Motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider, 2020-12-14 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 16 Dnr 2020-01150  
Anmälan av motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska 
måltider 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion om att erbjuda personalen inom 
förskola, fritidshem och grundskola fria pedagogiska måltider. 

Beslutsunderlag 
Motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider, 2020-12-14 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Motion Kungsbacka 2020-12-14 

Fria pedagogiska måltider 

Många kommuner runt om i landet erbjuder personalen på förskola, fritidshem samt grundskolan fria 
måltider genom så kallad pedagogisk måltid. Detta innebär att all personal som äter med 
barnen/eleverna får göra det gratis. 

Syftet med pedagogisk måltid är att främja en god måltidsmiljö samt samvaro mellan vuxna och barn. 
Det är av stor vikt att alla elever ska ges möjlighet att äta sin lunch i en lugn och trygg miljö, vilket är 
en förutsättning för att de ska komma till skolrestaurangen och äta lunch. 

Måltiden ger också möjlighet till samtal mellan personalen och barnen/ungdomarna. 
Det handlar om att vara enförebild för barnen och ungdomarna genom att förmedla en positiv 
attityd kring måltiden, uppmuntra eleverna att smaka nya rätter och livsmedel. 

Enligt Skatteverket är förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid 
grundskola, förskola, daghem och fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att personalen 
har tillsynsskyldighet vid måltiden eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltider och andra 
s. k. pedagogiska måltider. 

Socialdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige: 

- A~ erbjuda personalen inom förskola, fritidshem och grundskola fria pedagogiska måltider. 

Johan Tolinsson 
2:e vice ordförande Nämnden för Förskola &Grundskola 
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§ 132 Dnr 2020-01159 
Svar på motion från Kent Stenhammar (S) om passivhus 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att kommunen 
redan verkar för att det byggs hus som är energieffektiva när det är möjligt samt att i 
stort sett all nyproduktion i kommunens bostadsbolag uppförs som passivhus. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Stenhammar (S) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 14 december 2021 om att kommunen ska verka för att innan 
det byggs nya bostäder och verksamhetslokaler, skrivs avtal mellan parterna att 
bygga passiv- eller plusenergihus i större omfattning. Motionären menar att intresset 
för passivhus har varit klent i Kungsbacka trots att tekniken finns här. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-10 
Yttrande från Eksta, 2021-06-05  
Byggnadsnämndens tjänsteskrivelse/yttrande, 2021-04-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02, § 87 
Kommunfullmäktige 2021-02-02, § 17 
Motion från Kent Stenhammar (S) Bygg för framtid, 2021-12-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets respektive Eva Borgs (S) yrkande om bifall. 
Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller 
samhällsbyggnadskontorets förslag. 



 
 

Datum 

2022-03-10 
Diarienummer 

KS 2020-01159 

 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Raquel Sandblad 
Planarkitekt 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Svar på motion från Kent Stenhammar (S) om att verka för att bygga passiv- eller 
plusenergihus 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att kommunen redan verkar för att 
det byggs hus som är energieffektiva när det är möjligt samt att i stort sett all nyproduktion i 
kommunens bostadsbolag uppförs som passivhus. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Stenhammar (S) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 14 
december 2021 om att kommunen ska verka för att innan det byggs nya bostäder och 
verksamhetslokaler, skrivs avtal mellan parterna att bygga passiv- eller plusenergihus i större 
omfattning. Motionären menar att intresset för passivhus har varit klent i Kungsbacka trots att tekniken 
finns här. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-10 
Yttrande från Eksta, 2021-06-05 
Byggnadsnämndens tjänsteskrivelse/yttrande, 2021-04-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02, § 87 
Kommunfullmäktige 2021-02-02, § 17 
Motion från Kent Stenhammar (S) Bygg för framtid, 2021-12-14 

Beskrivning av ärendet 
Kent Stenhammar (S) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 14 
december 2021 om att kommunen ska verka för att innan det byggs nya bostäder och 
verksamhetslokaler, skrivs avtal mellan parterna att bygga passiv- eller plusenergihus i större 
omfattning. Motionären menar att intresset för passivhus har varit klent i Kungsbacka trots att tekniken 
finns här och framhåller samtidigt att kommunen inte kommer att nå de mål som kommunfullmäktige 
antagit utan rejäla sänkningar av energianvändning vid nybyggnation. Motionären anser att kommunen 
inte kommer att nå de mål som kommunfullmäktige antagit utan rejäla sänkningar av 
energianvändning vid nybyggnation. 
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Motionen remitterades till byggnadsnämnden och Eksta Bostads AB för yttrande. Byggnadsnämnden 
anger i sitt yttrande att en kommun enligt PBL 8 kap 4a § inte får ställa egna krav på ett byggnadsverks 
tekniska egenskaper. Den enda möjligheten som finns att ställa krav på byggnaders tekniska 
egenskaper är när kommunen är byggherre eller fastighetsägare. Om en kommun ställer sådana särkrav 
vid andra tillfällen, är dessa utan verkan.  

Eksta Bostads AB har många års erfarenhet av att bygga och förvalta passivhus. I stort sett all 
nyproduktion sker enligt Passivhuskriteriet FEBY 18 guld. I sitt yttrande ser bolaget stora fördelar med 
passiv- eller plusenergihus utöver minskad klimatpåverkan, bland annat i lägre driftkostnader, tystare 
bostäder och bättre inomhusmiljö. 

Däremot anser Eksta att ett kommunalt särkrav är fel väg att gå för att få fler att bygga passivhus. 
Drivkraften och viljan att bygga bättre än Boverkets byggregler måste komma från den egna 
organisationen och på så sätt ge rätt förutsättningar för fastighetsutvecklaren att erhålla kunskap och 
kompetens. Det innebär en något högre kostnad att bygga energieffektivt och därmed är det viktigt att 
fastighetsutvecklaren själv råder över sin ekonomiska kalkyl. Att vid markförsäljning och 
detaljplanearbete premiera de byggare som satsar på att bygga energieffektivt är ett bra sätt att 
stimulera rätt val. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Enligt kommunfullmäktiges mål ska Kungsbacka anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen 
och globala hållbarhetsmålen. Kungsbacka kommun har även skrivit på Borgmästaravtalet för att bli 
en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor. 

I ett direktiv från EU om byggnaders energiprestanda som antogs 19 maj 2010 var ett av motiven att 
energieffektivisera bebyggelsen. Smarta och energisnåla lösningar för bostäder är därmed nödvändiga 
för att vi ska nå rådande miljömål. Enligt direktivet ska alla nya byggnader som byggs inom EU från 
och med 2021 vara nära-nollenergibyggnader.  

Intentionerna i motionen är viktiga och utan att arbeta för att nybyggnation ska uppföras på ett 
ekologiskt hållbart sätt kommer det inte att vara möjligt att nå de lokala, regionala och globala målen 
som vi förhåller oss till. Däremot kan inte kommunen skriva avtal med exploatörer och kräva att det 
byggs passiv- eller plusenergihus.  
Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med 
hänvisning till att kommunen redan verkar för att det byggs hus som är energieffektiva när det är 
möjligt samt att i stort sett all nyproduktion i kommunens bostadsbolag uppförs som passivhus  
 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 



EKSTA 
Kungsba cka 

Kungsbacka 2021-06-05 

Remissyttrande KS 2020 - 01159 "Bygg för framtiden" 

Kungsbacka Kommun 
Kommunstyrelsen 
434 81 Kungsbacka 

Eksta vill härmed lämna yttrande på Socialdemokraternas motion till Kommunfullmäktige 2020-
12-14. 
I stort sett all nyproduktion hos Eksta sker enligt Passivhus kriteriet FEBY 18 guld, detta är väl för
ankrat hos våra partners som alla är en del i byggprocessen. I dagsläget har Eksta 600 lägenheter 
byggda som Passivhus, och en nyproduktion enligt samma koncept under 2021-2022 om ca 175 
bostäder. Det är för Eksta ett självklart koncept. 

Med många års erfarenhet av att bygga och förvalta Passivhus så ser vi stora fördelar utöver kli 
matpåverkan, bland annat lägre driftkostnader, tystare bostäder och bättre inomhusmiUö mm. 

Vi anser dock att ett kommunalt särkrav är fel väg att gå för att få fler att bygga Passivhus. Driv
kraften och viUan att bygga bättre än Boverkets byggregler måste komma frjn den egnu orguni
sationen och på så sätt ge rätt förutsättningar för fastighetsutvecklaren att erhålla kunskap och 
kompetens. Det innebär en något högre kostnad att bygga energ ieffektivt och därmed är det vik
tigt att fastighetsutvecklaren själv råder över sin ekonomiska kalkyl. 

Att vid markförsäUning och detaUplanearbete premiera de byggare som satsar på att bygga ener
gieffektivt är ett bra sätt att stimulera rätt val. 

Vi hoppas att många fler väUer att bygga Passivhus men av rätt anledning så att det inte förknip
pas med en yttre pålaga. 

Med vän lig hälsning 

Christer Kilersjö 
VD 
0300-35609 
christer@eksta.se 

miljöklokt boende 

EKSTA Bostads AB Besöksadress: Tel 0300-356 00 www.eksta .se Bankgiro 5347-1843 F-skattebevis: 556497-8293 
Box 10400 Hammarg~rdsvägen 14 info@eksta .se Styrelsens säte: Kungsbacka 
434 24 Kungsbacka 
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Yttrande avseende motion från Kent Stenhammar (S) om att 
bygga passiv/plusenergihus i större omfattning 
 
Yttrande från byggnadsnämnden 
En byggnadsnämnd ska ställa de specifika krav på en byggnads tekniska egenskaper, till exempel 
inom energihushållning och värmeisolering, som är specificerade i plan- och bygglagen (2010:900) 
(PBL) och förtydligade i plan- och byggförordningen (2011:338) (PBF). Byggnadsnämnden får 
dock inte ställa ytterligare krav så länge kommunen inte själv är fastighetsägare eller byggherre.  
 
Detta gäller såväl vid hantering av bygglov som i framtagande av detaljplaner, eller i samband med 
genomförandet av en detaljplan till exempel vid tecknande av exploateringsavtal eller vid 
markanvisning.  
 
Syftet med begränsningen av egna kommunala krav är att tekniska egenskapskrav ska vara 
förutsägbara och enhetliga över hela landet och på så vis hindra merkostnader vid byggande. 
Bestämmelsen ska förhindra att kommunerna använder det så kallade planmonopolet eller sin 
funktion som myndighetsnämnd för att förmå den enskilde att acceptera krav och därmed kostnader 
som går längre än vad lagstiftaren anser vara nödvändigt för att säkerställa ett hållbart byggande. 
 
Ett hållbart byggande och en hållbar utveckling är dock ett av plan- och bygglagens kärnvärden. I 
plan- och bygglagens portalparagraf står att syftet med bestämmelserna är att ”främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer”. 
  
Det finns även ett EU-direktiv, energiprestandadirektivet (2018/8447EU), som reglerar hur 
beräkningen av en byggnads energiprestanda ska göras, att minimikrav för energiprestanda ska 
tillämpas och att medlemsländerna ska ta fram nationella planer för att öka antalet nära-
nollenergibyggnader. 
 
Kraven regleras i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler  
För att gå in på detaljer så specificeras det i PBL (8 kap § 4) inom vilka områden byggnadsnämnden 
kan och ska ställa krav på tekniska egenskaper på byggnadsverk. De är: 

1. bärförmåga, stadga och beständighet, 
2. säkerhet i händelse av brand, 
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 
4. säkerhet vid användning, 
5. skydd mot buller, 
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6. energihushållning och värmeisolering, 
7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, 
9. hushållning med vatten och avfall, 
10. bredbandsanslutning, och 
11. laddning av elfordon. 

  
I samma kapitel (PBL 8 kap § 4a) förtydligas också att en kommun inte får ställa egna krav på ett 
byggnadsverks tekniska egenskaper. Om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa utan verkan. 
Den enda möjligheten som finns att ställa så kallade särkrav är när kommunen är byggherre eller 
fastighetsägare.  
 
Förtydligande och preciserande av vilka krav som ska ställas görs i Plan- och byggförordningen 
samt Boverkets byggregler (BBR) (BBR 2011:6).  
  
Till exempel ska en byggnad för att uppfylla krav som anges i 8 kap § 4 första stycket 6. 
energihushållning och värmeisolering: 
   1. ha en mycket hög energiprestanda där den energi som tillförs i mycket hög grad kommer från 
förnybara energikällor (nära-nollenergibyggnad) uttryckt som primärenergi beräknad med en 
viktningsfaktor per energibärare som ska bidra till teknikneutralitet mellan hållbara 
uppvärmningssystem som inte är fossilbränslebaserade, 
   2. ha särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med el, och 
   3. vara utrustad med en klimatskärm som säkerställer god värmeisolering. 
(PBF 3 kap. 14 §) 
 
I Boverkets byggregler, avsnitt 9, förtydligas detta ytterligare genom ett övergripande krav på 
energihushållning som innebär att byggnader ska vara utformade så att energianvändningen 
begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och 
effektiv elanvändning. Energikravet är formulerat som en gräns för energianvändningen uttryckt i 
kilowattimmar primärenergi per kvadratmeter och år som inte ska överskridas. Därutöver finns mer 
detaljerade krav för värmeisolering, värme- kyl- och luftbehandlingsinstallationer, effektiv 
elanvändning och installation av mätsystem för uppföljning av byggnadens energianvändning.  
  
Dessa krav gäller för alla nybyggnationer. Byggnadens energianvändning kan bestämmas dels 
baserat på mätning, dels på beräkning. 
  
Verksamhetschef bygglovsavdelningen 

Hanna Ståhl 
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§ 87 Dnr 2020-01159  
Remittering av motion från Kent Stenhammar (S) om att bygga 
passiv/plusenergihus i större omfattning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till byggnadsnämnden och 
Eksta Bostads AB för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Stenhammar (S) har inkommit med en motion om att bygga 
passiv/plusenergihus i större omfattning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2021-02-02, § 17 

Motion från Kent Stenhammar (S) om att bygga passiv/plusenergihus i större 
omfattning, 2020-12-14 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 17 Dnr 2020-01159  
Anmälan av motion från Kent Stenhammar (S) om att bygga 
passiv/plusenergihus i större omfattning 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Stenhammar (S) har inkommit med en motion om att bygga 
passiv/plusenergihus i större omfattning.  

Beslutsunderlag 
Motion från Kent Stenhammar (S) om att bygga passiv/plusenergihus i större 
omfattning, 2020-12-14 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



~ä Socialdemokraterna 
KUNGSBACKA 

Motion till 
Kommunfullmäktige 

Bygg för framtiden! 

Kungsbacka den 14 december 2020 

Kungsbacka är en växande kommun. Vilket innebär fler bostäder, förskolor, skolor, etc. 
kommer till. 

Vi är också inne i en klimatförändring som kan äventyra våra framtida livsmiljöer drastiskt. 
De hus som byggs kommer att hålla i 50 - 100 år. Därför är det viktigt att det byggs 
klimatanpassat och få ner koldioxidutsläpp och växthusgasers utsläpp. 

I Kungsbacka har intresset för passivhus varit klent, trots att tekniken finns här (Eksta). 
Tekniken har också gått framåt, plusenergihus. 

De mål som kommunfullmäktige antagit kan inte nås utan rejäla sänkningar av 
energianvändningen vid nybyggnation. Kommunen ska förhandla med byggbolagen för att 
främja energisnålt byggande. 

Vad är ett lågenergihus? 
Ett lågenergihus ska förbruka få kilowattimmar och ha 1åg milj öpåverkan. Det ställer höga krav 
på byggnaden, värmesystem, energislag, ventilationssystem, varmvatten och hushållsapparater 
som kyl/frys, disk och tvättmaskin. Begreppet lågenergihus har än så länge ingen fast definition 
i Sverige. 

Ett passivhus har så lågt värmebehov även när det är riktigt kallt på vintern, att den lilla värme 
som behövs kan föras in rummen med den värmda tilluften. 

Härmed hemställer j ag: 

att kommunen verkar för att innan det byggs nya bostäder och verksamhetslokaler, skrivs avtal 
mellan parterna att bygga passiv/plusenergihus i större omfattning. 

Kent Stenhammar (S) 
Ledamot Kommunfullmäktige 

Kungsbacka Socialdemokratiska Arbetarekommun, Verkstadsgatan 14, 434 42 Kungsbacka Tel: 073 811 98 00 kbasoc.nu 
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