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§ 40 Dnr 2021-00267 

Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ersättare i nämnden för 
Individ & Familjeomsorg, partirepresentant i Eksta Bostads AB och 
partirepresentant i Tempohus Kungsbacka AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Martin Björk (SD) från uppdragen som ersättare i 

nämnden för Individ & Familjeomsorg, partirepresentant i Eksta Bostads AB och 

partirepresentant i Tempohus Kungsbacka AB med omedelbar verkan. 

Kommunfullmäktige utser Tina Hald (SD) till uppdraget som ny ersättare i nämnden 

för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Morgan Svensson (SD) till uppdraget som ny 

partirepresentant i Eksta Bostads AB för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Zebastian Johansson (SD) till uppdraget som ny 

partirepresentant i Tempohus Kungsbacka AB för tiden till och med 31 december 

2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Martin Björk (SD) har inkommit med en begäran om entledigande från sina uppdrag 

som ersättare i nämnden för Individ & Familjeomsorg, partirepresentant i Eksta 

Bostads AB och partirepresentant i Tempohus Kungsbacka AB. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Martin Björk (SD), 2021-02-21 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktige utser Tina Hald (SD) till uppdraget som ny ersättare i nämnden 

för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Morgan Svensson (SD) till uppdraget som ny 

partirepresentant i Eksta Bostads AB för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Zebastian Johansson (SD) till uppdraget som ny 

partirepresentant i Tempohus Kungsbacka AB för tiden till och med 31 december 

2022. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga 

Martin Björk (SD) från uppdragen som ersättare i nämnden för Individ & 

Familjeomsorg, partirepresentant i Eksta Bostads AB och partirepresentant i 

Tempohus Kungsbacka AB med omedelbar verkan, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 
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Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Tina Hald (SD) till 

uppdraget som ny ersättare i nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och 

med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Morgan Svensson (SD) 

till uppdraget som ny partirepresentant i Eksta Bostads AB för tiden till och med 31 

december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Zebastian Johansson 

(SD) till uppdraget som ny partirepresentant i Tempohus Kungsbacka AB för tiden 

till och med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Martin Björk (SD), Tina Hald (SD), Morgan Svensson (SD), Zebastian Johansson 

(SD), nämnden för Individ & Familjeomsorg, Eksta Bostads AB, Tempohus 

Kungsbacka AB, Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Information om entledigande och fyllnadsval (SD) för uppdrag som ersättare i 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ersättare i Nämnden för Individ & Familjeomsorg, Martin Björk (SD) har inkommit med en begäran 

till kommunfullmäktige om att bli entledigad från sitt uppdrag. 

Enligt 4 kap 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från uppdrag när 

den förtroendevalda önskar att avgå, om det inte finns skäl emot det.   

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 9 mars 2021, § 40, att entlediga Martin Björk 

(SD) från uppdrag som ersättare i Nämnden för Individ & Familjeomsorg. Till ny ersättare utses Tina 

Hald (SD) för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-07 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-09, § 40 

 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Information om lex Sarah samt redovisning av rapporter, utredningar och beslut 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av rapporter, utredningar och beslut 

enligt lex Sarah. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialt ansvarig samordnare (SAS) tar emot rapporter om missförhållanden eller påtagliga risker för 

missförhållanden enligt lex Sarah. SAS utreder händelser och beslutar om händelsen utgjort ett 

missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållanden mot delegation. Allvarliga missförhållanden 

eller påtagliga risker för allvarliga missförhållanden anmäler SAS till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). I och med att SAS fattar beslut mot delegation ska nämnden få kännedom om samtliga 

beslut som fattats av SAS enligt lex Sarah.  

 

Sedan föregående nämnd har SAS utrett och fattat beslut i följande ärenden där händelsen bedömts 

ligga inom ramen för hälso- och sjukvård och därför inte bedöms inom ramen för lex Sarah; 

 

2021–00110 – gäller två månaders fördröjning av utelämnande av information från vårdgivare. 

Vårdkedjeavvikelse är skickad till vårdgivare.  

 

Sedan föregående nämnd har SAS utrett och fattat beslut i följande ärenden: 

 

2020–00380 och 2020–00395 – gäller två rapporter om att en enskilde på ett av förvaltningens 

boenden uppvisat blåmärken. Utredningen kan inte konstatera hur den enskilde fått blåmärkena men 

utredningen visar att det finns allvarliga brister inom flera områden på enheten. Bristerna bedöms 

sammantaget innebära en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah och är anmäld 

till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 9 mars 2021. IVO bedömer att nämnden fullgjort sin 

utrednings- och anmälningsskyldighet och avslutar ärendet. För utredning, se bilaga 1.  

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-03-30 
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§ 36 Dnr 2021-00076 

Uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020, SAM 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmiljöarbetet och de åtgärder som vidtagits ska följas upp årligen. Syftet med 

uppföljningen är att säkerställa att planerade åtgärder genomförts, om de haft önskad 

effekt/resultat. Om åtgärderna inte genomförts, eller inte gett önskat resultat, görs en 

utvärdering om behovet fortfarande finns och utifrån det planeras nya åtgärder 

framåt.  

Under 2020 har förvaltningen introducerat en ny metod för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Metoden har tagits fram av arbetsgivaren i samråd med fackliga 

parter. Den nya metoden innebär att året delas upp i fem temaperioder, som alla har 

ett eget fokusområde. Det finns två huvudsyften med den nya arbetsmetoden. Det är 

att säkerställa systematiken och kvaliteten i arbetsmiljöarbetet i hela förvaltningen 

och att öka delaktigheten och dialogen om arbetsmiljö mellan chef, medarbetare och 

skyddsombud på varje enhet. 

Åtgärder och nya arbetssätt introducerades under 2020. Resultatet är en större 

delaktighet, bättre systematik och en förbättrad dialog ute på enheterna och även 

mellan arbetsgivaren och fackliga parter. Det finns en del kvar att jobba vidare med 

och fortsätta förbättra under 2021, men sammantaget så har förvaltningen kommit en 

bra bit på väg mot ett bättre systematiskt arbetsmiljöarbete. 

2020 har till stor del präglats av covid-19 pandemin. Detta har påverkat både 

verksamheten, medarbetare och dem vi är till för. Även det systematiska 

arbetsmiljöarbetet har påverkats. Förvaltningen startade tidigt under pandemin ett 

arbetssätt som har fungerat väldigt bra och som alla berörda parter är nöjda med. Det 

är något vi tar med oss in i 2021, både när det gäller det fortsatta arbetet direkt 

kopplat till pandemin, men det har även bidragit till ett bättre systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte Uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020, förvaltningens 

tjänsteskrivelse, 2021-03-09, där det föreslås att nämnden godkänner uppföljning av 

systematiskt arbetsmiljöarbete 2020.  

Uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 – Individ & Familjeomsorg. 
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forts. § 36 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna uppföljning av 

systematiskt arbetsmiljöarbete 2020.  

Förslaget antas. 



   

 
 

Uppföljning Systematiskt 

arbetsmiljöarbete 2020 

Individ & Familjeomsorg 
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1 Inledning 

Arbetsmiljöarbetet och de åtgärder som vidtagits ska följas upp årligen. Syftet med uppföljningen är att 

säkerställa att planerade åtgärder genomförts, om de haft önskad effekt/resultat. Om åtgärderna inte 

genomförts, eller inte gett önskat resultat, görs en utvärdering om behovet fortfarande finns, och utifrån det 

planeras nya åtgärder framåt. 

Uppföljningen ska utgöra underlag för dialog i LSG, FSG och CSG inom ramen för skyddskommitténs 

uppdrag. 

Uppdraget att följa upp arbetsmiljöarbetet är reglerad i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete 

2001:1. 
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2 Vårt systematiska arbetsmiljöarbete under året 

 

Under 2020 har förvaltningen introducerat en ny metod för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Metoden har 

tagits fram av arbetsgivaren i samråd med fackliga parter. Den nya metoden innebär att året delas upp i fem 

temaperioder, som alla har ett eget fokusområde. Innehållet i de olika temaperioderna är baserat på AFS 

2001:1 och AFS 2015:4. Till varje temaperiod kommer en översikt över innehållet i perioden samt förslag på 

APT-material. Det finns två huvudsyften med den nya arbetsmetoden. Det är att säkerställa systematiken och 

kvaliteten i arbetsmiljöarbetet i hela förvaltningen och att öka delaktigheten och dialogen om arbetsmiljö 

mellan chef, medarbetare och skyddsombud på varje enhet. Detta har uppnåtts till viss del, men kan bli ännu 

bättre. Både medarbetare, chefer och fackliga parter är i stort nöjda med den nya metoden och det nya 

arbetssättet. Efter utvärdering har vissa små förändringar gjorts och förvaltningen fortsätter att arbeta enligt 

den nya metoden även 2021. 

Förvaltningen skapade en organisation för det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till pandemin med 

covid-19 under mars 2020. Det innebar ett arbetssätt med riskanalyser, riskbedömning och extra 

skyddskommitté som har bestått under hela året. Extra skyddskommitté på förvaltningsnivå sammanträder en 

gång per vecka där frågor som rör coronavirus och covid-19 fångas upp. Vidare tillsätts olika 

riskanalysgrupper enligt nedan: 

Förvaltningsövergripande riskanalyser med förslag på åtgärder görs i extra skyddskommitté-möten på FSG-

nivå. Dessa hålls en gång per vecka med start 2020-03-11. Identifierad risker och förslag på åtgärder läggs in 

i Stratsys. 

Varje enhet håller sig uppdaterad på ovan och gör enhetsspecifika kompletteringar vid behov. 

Tre riskanalysgrupper startas för att hantera verksamhetsövergripande risker. Även här kan enheter behöva 

komplettera med enhetsspecifika risker och/eller åtgärder. Dessa träffas en gång per vecka, med start enligt 

nedan. 

Riskanalysgrupp för medarbetare som arbetar med särskilt utsatta brukare, 2020-03-13 

Riskanalysgrupp för medarbetare som flyttas till annan verksamhet, 2020-03-16 

Riskanalysgrupp för verksamhetsområdet MSB, 2020-04-02 

All dokumentation gällande risker och åtgärder, sker i Stratsys. 

Riskanalysgrupperna har sammanträtt ca en gång per vecka, det har styrts efter behov. 

2.1 Viktiga händelser under året 

 

Viktiga händelser under 2020 gällande SAM: 

 Förvaltningen deltar i kommunövergripande arbetsgrupp för att ta fram en ny kommungemensam 

arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud 

 Förvaltningen deltar i kommunövergripande arbetsgrupp för att ta fram ett gemensamt arbetssätt för 

HR när det gäller utredning av kränkande särbehandling och trakasserier 

 Förvaltningen har kommit igång bra med arbete gällande OSA-mål. Alla enheter, med få undantag, 

har nu enhetsspecifika OSA-mål som är framtagna av chef och medarbetare på respektive enhet. 

Först har OSA-kollen gjorts på enheten, det är en undersökning av den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. Därefter har enheten tillsammans formulerat sin OSA-mål. Dessa är sedan 
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sammanställda på verksamhetsnivå och sedan förvaltningsnivå. Arbetssättet återkommer löpande i 

temaperiod 2 under varje år.  

 Förvaltningen har kommit igång med HME-mätning. Den första gjordes i november 2020. HME-

mätning ska från 2021 göras varje kvartal.  

 12 enheter med en förhöjd korttidssjukfrånvaro har deltagit i Call for Care, ett projekt med syfte att 

minska korttidssjukfrånvaron. Det är en tjänst där medarbetare ringer till en sjuksköterska för att 

sjukanmäla sig samt att anmäla vård av barn. Man kan då få medicinska råd för sig eller sitt barn. 

Tjänsten bidrar även med analyserbar statistik. Inom ett område har verksamhetschef och enhetschef 

tillsammans identifierat behov av specifika åtgärder, vilka har givit effekt. Det totala effekten av 

projektet är svåranalyserat pga covid-19 pandemin. Därför kommer det utökas till 2021 och att 

omfatta fler enheter inom verkställighet.       

 Dialogmöten för att stärka och utveckla samarbetet mellan arbetsgivare och fackliga parter har 

startats under hösten 2019 och har fortsatt under hela 2020. 
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3 Checklista för årlig uppföljning 

 

Frågor Svar, Antal 2020 

Ingår systematiskt arbetsmiljöarbete som en 
naturlig del i den dagliga verksamheten? 

 

Medverkar medarbetare och är delaktiga i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 

Medverkar skyddsombud- och eller 
elevskyddsombud i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet? 
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Frågor Svar, Antal 2020 

Finns kunskap om kommunens 
arbetsgivarpolicy? 

 

Finns kunskap om hur man ska 
rapporter/anmäla tillbud och arbetsolyckor. 

 

Finns kunskap om Kungsbacka kommuns 
regler och rutin för kränkande särbehandling? 

 

Finns kunskap om kommunens policy och 
handlingsplan för en drogfri arbetsplats? 
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Frågor Svar, Antal 2020 

Finns kunskap om vilka föreskrifter, AFS, som 
gäller för verksamheten? 

 

Finns kunskap om personalvårdsprogram Falck 
Healthcare? 

 

Finns kunskap om företagshälsovården? 

 

Genomförs riskbedömning vid planering och 
eller förändring i verksamheten? 
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Frågor Svar, Antal 2020 

Genomförs arbete med friskfaktorer på 
arbetsplatsträffen eller i annat forum? 

 

Genomförs utredning av allvarliga tillbud, 
ohälsa och olycksfall? 

 

Finns skriftlig uppgiftsfördelning för 
arbetsmiljöansvarig chef? 

 

Finns tillräckliga befogenheter, resurser och 
kompetens utifrån uppgiftsfördelningen som är 
genomförd? 
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Frågor Svar, Antal 2020 

Har du som chef tillräckliga kunskaper inom 
systematiskt arbetsmiljöarbete? 

 

Har du som chef tillräckliga kunskaper om 
organisatorisk och social arbetsmiljö? 

 

Har du som chef tillräckliga kunskaper för att se 
till att medarbetarnas arbetsuppgifter och 
befogenheter inte ger upphov till ohälsosam 
arbetsbelastning? 

 

Har du som chef tillräckliga kunskaper om vilka 
åtgärder som behövs för att motverka 
attarbetstidens förläggning leder till ohälsa hos 
medarbetarna? 
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I checklistan för årlig uppföljning ovan, har så gott som alla enheter svart på frågorna. Svaren ger oss en 

tydlig riktning i vad förvaltningen behöver jobba vidare med under 2021. Detta är främst: 

 Öka kunskap hos chefer och medarbetare om vilka av Arbetsmiljöverkets föreskrifter som är aktuella 

för verksamheten 

 Öka kunskap och kännedom om kommunens Arbetsgivarpolicy 

 Vi har kommit en lång bit i arbetet med riskanalys vid förändring i verksamhet, men vi kan bli ännu 

bättre 

 Vi kan bli bättre på att fokusera på friskfaktorer, inte bara risker 

 Vi behöver ha en dialog med fackliga parter om hur vi tillsammans kan få fler skyddsombud på våra 

enheter 

Inom verksamhetsområdet Daglig verksamhet, är enheterna mycket små. Vissa består av en eller ett par 

medarbetare. Därför sköts arbetsmiljöarbetet på verksamhetsnivå, inte per enhet. Både gällande 

genomförande, dokumentation och uppföljning. Detta förklarar ca 30 av de som ej har svarat, där är svaren 

registrerade på verksamhetsnivå istället. Inför 2021 har en förändring i organisationsträdet i Stratsys gjorts, 

vilket gör att cheferna kan dokumentera på samma nivå som de genomför sitt SAM-arbete. 
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4 Sammanfattande bedömning 

 

Enligt AFS 2001:1 ska det systematiska arbetsmiljöarbetet vara en naturlig del i verksamheten och 

medarbetare och skyddsombud ska ges möjlighet att medverka i detta arbete. Under 2019 identifierades att 

så inte var fallet överallt på IF. Därför vidtogs en del åtgärder och nya arbetssätt introducerades under 2020. 

Resultatet är en större delaktighet, bättre systematik och en förbättrad dialog ute på enheterna och även 

mellan arbetsgivaren och fackliga parter. Det finns en del kvar att jobba vidare med och fortsätta förbättra 

under 2021, men sammantaget så har förvaltningen kommit en bra bit på väg mot ett bättre systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 

2020 har till stor del präglats av covid-19 pandemin. Detta har påverkat både verksamheten, medarbetare och 

dem vi är till för. Även det systematiska arbetsmiljöarbetet har påverkats. Förvaltningen startade tidigt under 

pandemin ett arbetssätt som har fungerat väldigt bra och som alla berörda parter är nöjda med. Det är något 

vi tar med oss in i 2021, både när det gäller det fortsatta arbetet direkt kopplat till pandemin, men det har 

även bidragit till ett bättre systematiskt arbetsmiljöarbete. 

  

  



 

 

Datum 

2021-03-09 
Diarienummer 

IF 2021-00076 

 

 

 

 

Johan Sandström 
0300 83 39 87 

 

1 (2)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, 2020 – Individ & Familjeomsorg 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmiljöarbetet och de åtgärder som vidtagits ska följas upp årligen. Syftet med uppföljningen är 

att säkerställa att planerade åtgärder genomförts, om de haft önskad effekt/resultat. Om åtgärderna inte 

genomförts, eller inte gett önskat resultat, görs en utvärdering om behovet fortfarande finns och utifrån 

det planeras nya åtgärder framåt.  

Under 2020 har förvaltningen introducerat en ny metod för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Metoden har tagits fram av arbetsgivaren i samråd med fackliga parter. Den nya metoden innebär att 

året delas upp i fem temaperioder, som alla har ett eget fokusområde. Det finns två huvudsyften med 

den nya arbetsmetoden. Det är att säkerställa systematiken och kvaliteten i arbetsmiljöarbetet i hela 

förvaltningen och att öka delaktigheten och dialogen om arbetsmiljö mellan chef, medarbetare och 

skyddsombud på varje enhet. 

Åtgärder och nya arbetssätt introducerades under 2020. Resultatet är en större delaktighet, bättre systematik och 

en förbättrad dialog ute på enheterna och även mellan arbetsgivaren och fackliga parter. Det finns en del kvar att 

jobba vidare med och fortsätta förbättra under 2021, men sammantaget så har förvaltningen kommit en bra bit 

på väg mot ett bättre systematiskt arbetsmiljöarbete. 

2020 har till stor del präglats av covid-19 pandemin. Detta har påverkat både verksamheten, medarbetare och 

dem vi är till för. Även det systematiska arbetsmiljöarbetet har påverkats. Förvaltningen startade tidigt under 

pandemin ett arbetssätt som har fungerat väldigt bra och som alla berörda parter är nöjda med. Det är något vi 

tar med oss in i 2021, både när det gäller det fortsatta arbetet direkt kopplat till pandemin, men det har även 

bidragit till ett bättre systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-03-09.  

Uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 – Individ & Familjeomsorg. 
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Sammanfattning av översiktsplanen 
Syfte 
Beroende på hur mark- och vattenområden används och hur olika funktioner relateras till 
varandra skapas olika utgångspunkter för de sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna. 
Det övergripande målet är att kunna använda mark och vatten för våra invånares bästa 
samtidigt som förutsättningarna för våra naturresurser inte försämras utan helst förbättras 
och ge förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Den fysiska planeringen blir 
därigenom ett kraftfullt instrument i arbetet med hållbar utveckling. 
Översiktsplanen ska också medverka till att uppfylla Kungsbacka Vision 2030 genom att 
utarbeta övergripande strategier för hur utveckling av mark- och vattenområden ska ske för 
kommunens tätorter, landsbygden och kustområden.  
Kommunfullmäktige har tagit fram fem mål utifrån Vision 2030. Tre av dem berör fysisk 
planering.  Centralt vid framtagande av översiktsplanen är att Kungsbacka ska vara en 
attraktiv kommun att bo, verka och vistas i, medverka till ett gott företagsklimat samt en 
hållbar och hälsosam miljö. 
Översiktsplanen ska underlätta för både planeringen inom kommunen och fungera för de 
regionala samarbeten kommunen är involverad i.  
 

Sammanfattning av översiktsplanen  
En översiktsplan är vägledande i hur kommunen vill använda mark och vatten. 
Översiktsplanen visar var kommunen vill bygga, var vi ska bevara naturområden och hur 
vi vill utveckla vår infrastruktur.  Nedan följer en sammanfattning av Kungsbacka 
kommuns nya översiktsplan och vad den innebär.  

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten ska 
användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen 
visar var i kommunen det är lämpligt att utveckla områden för bebyggelse, grönområden, 
vägar och kollektivtrafik. Översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och bygglov. 
Kungsbacka kommuns nya översiktsplan är helt digital och beskrivs med kartor och 
tillhörande texter. 
 
Ökat behov 

År 2050 kan vi bli 130 000 invånare i Kungsbacka kommun. Fler invånare betyder att vi får 
behov av fler bostäder och arbetsplatser, vägar, utökad kollektivtrafik och allmän service. 
Befolkningsökningen ger också ett större underlag som stimulerar näringslivet. Vi behöver 
också tänka på att bevara våra naturvärden och rekreationsområden i Kungsbacka.  
 
Omvärlden påverkar 

Kungsbacka tillhör Region Halland samtidigt som vi är en del av Göteborgsregionen. Vi tar 
hänsyn till regionerna och våra grannkommuner i vår långsiktiga planering. En viktig faktor 
för Kungsbackas utveckling över tid är tillgång till god infrastruktur och kollektivtrafik. 
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Kungsbacka har en starkt tillväxt och attraktivitet, så nu gäller det att värna och utveckla 
kommunen med omsorg. 
 
Översiktsplanens delar 

Översiktsplanen bygger på Strategi 2040 som visar de viktigaste intentionerna. 
Användningskapitlet visar mer detaljerat hur vi når målen genom riktlinjer och 
användningskarta, som visar hur mark och vatten kan användas, utvecklas och bevaras. De 
områden vi vill värna om och ska ta hänsyn till då vi planerar vårt samhälle beskrivs med 
kartor och riktlinjer i kapitlet om värden- och hänsyn.  

• Strategi 2040 – visar den långsiktiga övergripande viljan 
• Riksintressen samt andra värden och hänsyn – visar de områden vi vill värna om och ta 

hänsyn till 
• Användning av mark och vatten – visar hur viljan ska kunna bli verklighet 
• Miljökonsekvensbeskrivning med hållbarhetsbedömning - bedömer konsekvenserna av 

planen 
 

Strategi 
Kommunen har som vision att vara en kommun som är attraktiv att bo, verka och vistas i. 
Utifrån det har vi i vår översiktsplan tagit fram en strategi för hur vi vill uppnå det.  
När vi planerar samhället och bygger nytt ska det göras på långsiktigt, smart och hållbart 
sätt. Ny byggnation ska ligga i anslutning till kollektivtrafik och kommunal service. Vi vill 
också förstärka kollektivtrafik där många bor och arbetar. För att växa smart behöver vi 
fokusera nybyggnation till stationsorterna Kungsbacka stad, Anneberg och Åsa. På så sätt 
stärker vi möjligheten att samnyttja lokaler, ytor och trafikstråk mer effektivt än om vi 
sprider ut ny bebyggelse. När vi samlar och koncentrerar ny bebyggelse till några få utvalda 
orter kan vi bättre värna och utveckla värdefulla naturområden som kusten, Lygnern, 
Sandsjöbacka och Tjolöholm.  
Mer än hälften av de nya bostäder vi bygger ska byggas i Kungsbacka stad. Vi ska utveckla 
staden för att stärka kommunen som helhet. Vi vill ha en stad med större utbud, fler 
arbetstillfällen och plats för fler som bor där.  
Vi ska vara väl rustade för klimatförändringar. När vi planerar utveckling behöver vi ta extra 
hänsyn vid utsatta områden med översvämningsrisk så som vid kusten och Kungsbackaån. 
 Vår strategi visar hur vi ser på utvecklingen i kommunen de kommande åren gällande mark 
och vattenanvändningen. I förslaget siktar vi mot 2040, men för att förstå konsekvenserna 
och utvecklingsresonemanget ännu bättre har vi även gjort en utblick mot 2060.  Detta för att 
vi lättare ska kunna se var det är lämpligt att utveckla och bevara för framtida generationer. 
 
Riksintressen samt andra värden och hänsyn 
När vi planerar vårt samhälle måste vi ta hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt 
flera värden vi vill värna. Det gäller bland annat att ta hänsyn till klimatförändringar eller 
värna våra naturresurser, som dricksvatten och jordbruksmark. Många av de 
hänsynstaganden vi behöver ta regleras i plan- och bygglagen och miljöbalken. 
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Vi ska arbeta aktivt med att anpassa samhället till klimatförändringar som bland annat kan 
leda till översvämningar och värmeböljor. Vi ska också aktivt bidra till minskad 
miljöpåverkan genom hållbara och smarta samhällen.  

 
Användning av mark och vatten 
Grunddragen för hur vi tänker använda mark- och vattenområden ska framgå av 
översiktsplanen. Utvecklingen i kommunen ska främja en struktur som fungerar väl för 
invånare, samtidigt som den är resurssnål både vad det gäller ekonomi och hur vi hanterar 
vår natur. Hela kommunen delas in i områden baserat på planerad markanvändning. 
 
Bebyggelse 
Mer än hälften av våra nya bostäder ska byggas i Kungsbacka stad. Genom att vi stärker 
Kungsbacka stad och gör den mer attraktiv med ett större utbud skapar vi bättre 
förutsättningar för näringslivet och för nya företagare som vill etablera sig här. Därefter ska 
vi fokusera på våra stationsorter Anneberg och Åsa. Vi ska arbeta för att ha 
verksamhetsområden på bra platser dit det är god tillgänglighet för transporter och där det 
passar in i helheten.  
I utvecklingsorterna kommer större delen av kommunens befolkningstillväxt att ske och 
därför behöver service byggas ut här. Detta för att bygga hållbara och smarta samhällen där 
vi har god tillgång till kollektivtrafik och ett gott vardagsliv. Det är viktigt att 
utvecklingsorterna byggs upp med ett centrum som kan ge service till ett större omland. Det 
kan innebära att man i de centrala delarna bygger tätare, för att skapa ett underlag till service 
nära. Inom utvecklingsorterna prioriterar vi tätortsutveckling framför bevarandet av 
jordbruksmark.  
Landsbygden ska fortsätta vara starkt förknippad med jord- och skogsbruk. Lands- och 
kustbygden ger också möjlighet till fina besöksmål och turism. Näringslivet, i form av jord- 
och skogsbruk och turistnäringar, bidrar till en levande landsbygd samt utveckling av 
kustcentra. 
På landsbygden kan avstånden vara längre och befolkningsunderlaget räcker inte till för att 
erbjuda invånarna offentlig eller kommersiell service. Ny bebyggelse på landsbygden ska 
därför alltid lokaliseras intill mark som redan är tagen i anspråk av annan bebyggelse, längs 
med vägar. Inom kustbygden och de västra delarna av landsbygden är efterfrågan på mark 
så stor att vi behöver vara restriktiva till ny bebyggelse. 
 
Natur och friluftsliv 
För att grön infrastruktur ska kunna bibehålla sitt värde i framtiden arbetar kommunen med 
att identifiera och värna sammanhängande naturområden där växter och djur kan leva, 
föröka sig och spridas vidare. Därför är det viktigt att inte bygga bort spridningskorridorer, 
skada naturvärden eller begränsa friluftsvärden. 
Kommunen ska verka för att tätortsnära grönområdena blir mer tillgängliga samt skapa 
inbjudande och trygga allmänna platser, parker och naturområden. Genom att värna och 
utveckla friluftsområden och leder skapar vi besöksmål för kommuninvånare och besökare. 
Det ger förutsättningar för näringslivet att blomstra även utanför tätorterna.  
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Trafik 
Den enskilt viktigaste faktorn för Kungsbackas utveckling över tid är tillgången till god 
infrastruktur och kollektivtrafik. Då merparten av den är nationell eller regional blir det 
uppenbart att Kungsbackas tillväxt och utveckling är beroende av statliga och regionala 
satsningar.  
I Kungsbacka kommun ska det vara lätt att ta sig mellan olika platser. Vi ska ha möjlighet att 
välja mellan olika färdsätt utifrån våra olika behov. Det innebär att vi ska ha bra gång- och 
cykelvägar, god tillgång till kollektivtrafik och bra förutsättningar för transporter i och till 
våra utvecklingsorter.  
För att kunna utnyttja infrastruktur och kollektivtrafik optimalt är det viktigt att lägga ny 
bebyggelse på rätt ställen. Genom att fokusera extra på våra stationsorter ökar vi möjligheten 
för framtida boende att resa snabbt och hållbart i regionen. Om vi arbetar för att vår lokala 
arbetsmarknad växer kan pendlingsstråken avlastas.  
 
Miljökonsekvensbeskrivning med hållbarhetsbedömning 
Målet med vår översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka är att skapa en långsiktig och hållbar 
planering av kommunens mark- och vattenanvändning. En översiktsplan medför oftast en 
risk för en så kallad betydande miljöpåverkan eftersom den beskriver hur samhället ska 
utvecklas under lång tid framöver. Därför är det viktigt att kunna visa en bedömning av 
översiktsplanens konsekvenser för miljön. 
Förslaget till ny översiktsplan fokuserar på att utveckla bebyggelsen i kommunens 
stationsorter och övriga utvecklingsorter. Strategierna i planförslaget medför många positiva 
och några negativa konsekvenser, men i jämförelsen med andra alternativ bedöms det skapa 
de bästa förutsättningarna för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.   
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Strategi 
Omvärlden påverkar – Kungsbacka i omvärlden  
Globala skeenden som ett förändrat klimat och hot mot den biologiska mångfalden påverkar 
hur vi bör använda mark och vatten i Kungsbacka. När regionen växer snabbt behöver vi ta 
hänsyn till sociala frågor där utmaningen är att inte skapa områden som skapar otrygghet 
och utanförskap. Samtidigt ökar fokus i samhället på frågor kring kris och beredskap vilket 
bland annat får konsekvenser för hur vi säkerställer våra areella näringar – skog- och 
jordbruksmark. Gröna ytor i stadsmiljön behöver värnas för den biologiska mångfalden men 
också för oss människor. Vi behöver hitta hållbara sätt att transportera oss och våra varor på 
ett yt- och resurssnålt sätt. Det är därför mycket viktigt för Kungsbacka att delta i olika 
regionala sammanhang för att påverka hur de regionala transportsystemen, vägar och 
järnvägar utvecklas.  
 
Kungsbacka – del av en växande arbetsmarknadsregion  
Kungsbacka tillhör Region Halland och är dessutom en del av Göteborgsregionen (GR). En 
lång och attraktiv kust gör att Kungsbacka kan erbjuda en mycket bra plats för boende. Än 
viktigare är att Kungsbacka ligger inom Göteborgs lokala arbetsmarknadsregion. Med 
planerade infrastruktursatsningar i Västlänken och i Bohus- och Boråsstråken förväntas den 
lokala arbetsmarknaden 2030 utifrån ett rese- och transportperspektiv fördubblas.  
I Göteborgsregionen bor över en miljon invånare och gruppen som dominerar är unga vuxna 
med siktet inställt på studier. Kungsbacka behöver erbjuda attraktiva alternativ för den här 
gruppen med stations- och stadsnära boenden. 
 
Förutsättningar för arbets- och studiependling i Göteborgsregionen 
Göteborgs stad förväntas växa med 150 000 invånare fram till 2035 och har i sitt nya förslag 
till ÖP bland annat pekat på att ”Det är angeläget att öka möjligheterna för hållbart resande till och 
från Göteborg, för att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i regionen. Innerstaden ska vara en 
stark kärna och karaktäriseras av en hög täthet, ett blandat innehåll, gröna kvaliteter och god regional 
tillgänglighet” och att ”Gator och stråk ska utvecklas som stadsrum där gående, cyklister och 
kollektivtrafik prioriteras framför bil.” För att ändå kunna skapa tillgänglighet för sina invånare 
pekar Göteborg på behovet av att skapa goda förbindelser till fots, med cykel och med 
kollektivtrafik. 
Trafiksystemet i regionen måste därmed klara ett antal utmaningar: behov av infrastruktur 
och kollektivtrafik, befolkningsökning, ökande andel kollektivresande, en växande region 
samt ökande mängd gods. 
Den enskilt viktigaste faktorn för Kungsbackas utveckling över tid är tillgången till god 
infrastruktur och kollektivtrafik. Då merparten av den är nationell eller regional blir det 
uppenbart att Kungsbackas tillväxt och utveckling är beroende av statliga och regionala 
satsningar. 
När det blir lättare att resa i regionen kommer också arbetsplatser kunna fördelas jämnare i 
regionen. Med goda pendlingsmöjligheter och en lokal arbetsmarknad kan Kungsbacka även 
i fortsättningen vara en attraktiv boendekommun. De i dag ensidiga pendlingsströmmarna 
blir därmed mer dubbelriktade. För att ha en beredskap inför den förstorade lokala 
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arbetsmarknaden behöver vi skapa verksamhetsområden som i ett regionalt perspektiv är 
attraktiva. 
Göteborgs som storstad kommer successivt att omfatta kringliggande kommuner – också 
Kungsbacka. Storstaden kommer därmed att bli flerkärnig jämfört med idag då 
Göteborgsregionen fortfarande kan betraktas som enkärnig. Regionens potential förstärks av 
tillgången till en internationell hamn och flygplats. 
 
Social hållbarhet  
Kungsbacka ligger i en del av världen som socialt har det mycket bra. Utmaningen blir 
därmed oftare att behålla snarare än att utveckla. Det är framförallt två utmaningar bägge 
kopplade till befolkningsutvecklingen som Kungsbacka behöver hantera. Den största 
utmaningen är den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning vilken kräver att 
kommunen även inom den fysiska planeringen hittar lösningar som frigör medel som bidrar 
till att finansiera välfärden. Historien har också visat sig att starkt växande regioner riskerar 
att få områden med utanförskap. Det kan röra sig om ålders-, etnisk- eller socioekonomisk 
segregation men oavsett form så är barn den gupp som riskerar bli mest utsatt. För att leva 
upp till kommunens vision blir utmaningen för ett växande Kungsbacka att inte bygga in 
olika former av segregation och utanförskap. 
 
Klimatet och biologisk mångfald är stora utmaningar 
Klimatarbetet 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 måste göra sin del i att minska utsläpp av både koldioxid och 
miljöfarliga ämnen. 
För att vi ska nå nollutsläpp 2045 behöver vi de närmaste åren minska utsläppen successivt. 
Samtidigt behöver vi – mycket genom fysisk planering – anpassa samhället till pågående 
klimatförändringar. 
Den andra stora utmaningen är utarmning av biologisk mångfald – alltså att både djur och 
växters miljöer hotas och därmed att arter riskerar att försvinna. Antalet och variationen av 
arter och gener ökar ”systemets” förmåga ett stå emot förändringar. Kopplat till 
klimatutmaningen där förutsättningarna på jorden numera förändras mycket snabbt krävs 
det många olika arter och variationer inom arter för att några ska finna bra förutsättningar i 
den nya miljön. Med den fysiska planeringen kan vi välja att placera vår utveckling på rätt 
ställen och samtidigt skydda och utveckla viktiga områden för den biologiska mångfalden. 
Om det är så att vi måste ta i anspråk dessa områden kan vi kompensera genom att utveckla 
mångfalden på ett annat ställe. 
 
Havsplanering 
Havs och Vattenmyndigheten har utformat förslag för Sveriges tre havsplaner och 
Kungsbacka tillhör havsplanen för Västerhavet. En havsplan ger vägledning kring vad som 
är den bästa användningen av havet. Havsplanerna vägleder nationella myndigheter, 
kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och tillståndsprövningar. 
Havsplanerna ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och innehåller bland annat 
vägledning om mest lämplig användning för olika havsområden. Den statliga 
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havsplaneringen överlappar till viss del område som ingår i det kommunala 
planeringsansvaret. Inom den del av havsplanen som tangerar Kungsbackas havsområde så 
föreslås bland annat intressena yrkesfiske, natur, rekreation och sjöfart. Förslag till 
användningar grundar sig på avvägningar och en lämplighetsbedömning utifrån läge, 
beskaffenhet och behov. Allt fler olika anspråk på havsområdet innebär behov av planering 
och kunskap, det finns därmed mycket att arbeta vidare med i den löpande 
översiktsplaneringen.  
Precis som kommunala översiktsplaner så ska havsplanerna revideras med jämna 
mellanrum. 

 

Strategi 
Strategi 2040 
För att Kungsbacka ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i ska vi:   

• fokusera på staden för att skapa förutsättningar för fler invånare, fler arbetstillfällen, 
större utbud, mångfald och puls 

• fokusera på stationsorterna Anneberg och Åsa  
• utveckla stark kollektivtrafik och infrastruktur 
• värna och utveckla landsbygdens näringar och naturresurser 
• värna och utveckla kustens attraktivitet  
• värna och utveckla värdefulla naturområden och främja ett attraktivt friluftsliv  
• utveckla samhället smart och vara väl rustade för klimatförändringar  

Här målas en bild med "bred pensel" som illustrerar den långsiktiga strategin. Områden, 
platser och stråk som kommunen önskar utveckla lyfts fram. Strategin siktar på 2040 med en 
utblick till 2060. Viktiga trafikstråk och sammanhängande områden med stora natur- och 
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rekreationsvärdena pekas ut. Var kommunen ska växa mest blir också tydligt. 

 

Strategi 2040 till vänster och utblick 2060 till höger 

 

Utblick 2060 
Efter 2040, när kollektivtrafiken längs väg 158 (Säröleden) har förbättrats, får Särö och 
Kullavik en snabbare utveckling. De kommer då att fungera som stationsorter och därmed 
prioriteras. 
 
Samverkan över kommungränser 
Strategin är särskilt viktig när kommunen ska samverka över kommungränserna inom 
regionen eller med en annan kommun. Kungsbacka kommun tillhör både Region Halland 
och ingår i Göteborgsregionen (GR) som består av 13 kommuner som har valt att jobba 
tillsammans.  
Kungsbacka kommun har som en del av GR ställt sig bakom GR:s strukturbild, se nedan. Vi 
står också bakom Hållbar tillväxt som är GR:s strategidokument.   
Region Halland har än så länge inte tagit fram en egen strukturbild men en Tillväxtstrategi 
2014-2020. Både Region Halland och GR trycker på vikten av effektiva transporter och av en 
hållbar utveckling.  
Kommunen deltar aktivt i flera regionala och statliga sammanhang i syfte att tillsammans 
utveckla stora trafikstråk som Västkustbanan, E6:an och väg 158. 
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GR vill skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som utgår från 
storstadsområdets möjligheter och utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem med en 
attraktiv kollektivtrafik. Strukturbilden beskriver hur utvecklingen i regionen sker från en 
stark och attraktiv kärna längs tydliga stråk med ett flertal starka och attraktiva orter. De 
gröna kilarna utgörs av större sammanhängande skogs- och jordbrukslandskap som når 
djupt in i stadsområdet.  
I Kungsbacka kommun arbetar vi enligt överenskommelserna i Göteborgsregionens 
fördjupade strukturbild för kustzonen. En viktig del i den regionala utvecklingen är att både 
värna och utveckla kustzonen. En fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive sex 
överenskommelser har arbetats fram av Göteborgsregionen (GR), Orust kommun och 
Uddevalla kommun. Strukturbilden är en gemensam strategi för hur kust- och havsområdet 
från Kungsbacka i söder till Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. 

 

GR:s strukturbild till vänster och GR:s fördjupad strukturbild för kustzonen till höger 

 

Prioritera ny bebyggelse längs Västkustbanan 
Kungsbacka är en pendlingskommun med mycket stora trafikströmmar framförallt norrut 
mot övriga göteborgsregionen men också söderut. För att utrymmet i trafiksystemet i och till 
Göteborg ska räcka till måste Kungsbackas arbetspendling inom göteborgsregionen ske med 
spårbunden kollektivtrafik. Vårt mål är att det ska vara enkelt att resa för våra invånare, 
besökare och näringsliv. Den som inte har tillgång till bil ska också kunna ta sig till och från 
fritidsaktiviteter, arbete eller skola. 
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Kommunens tillväxt ska till stor del ske genom nya bostäder och verksamheter i de tre 
prioriterade utvecklingsorterna – nära spårbunden kollektivtrafik. Intentionen är att omkring 
tre fjärdedelar av de nytillkomna bostäderna ska byggas där. Dessa tre orter har alla minst en 
station och har därmed mycket goda transportmöjligheter. Om tre fjärdedelar av våra 
nytillkommande invånare och minst hälften i Kungsbacka stad bor nära våra stationer ökar 
möjligheten att de får korta restider. Fler människor i våra stationsorter gör också att 
förutsättningarna för service, nöjen, handel och kollektivtrafik ökar. Närheten till detta 
utbud gör att fler kan välja gå och cykla. Sammantaget får vi stationsorter med större utbud, 
mångfald och puls vilket i sin tur attraherar kompetens till kommunen. 
 

Kustens och naturens attraktivitet 
Mycket av Kungsbackas attraktivitet ligger i närheten till kusten och den varierande naturen. 
Kustens karaktär är viktig att bevara för framtida generationer. För att det ska bli enkelt att 
ta sig till och från kusten är kopplingen till den växande staden allt viktigare.  
Samtidigt som kommunens invånare blir allt fler blir det allt mer viktigt att bevara 
naturområden både för naturvärdenas skull och för invånarnas möjlighet till rörligt 
friluftsliv. Det finns behov att säkerställa att större sammanhängande grönområden bevaras 
och utvecklas för friluftslivet och för den biologiska mångfalden. Lygnern och Sandsjöbacka 
är sådana stora naturområden som inte bara är viktiga för kommunens invånare utan för 
hela Göteborgsregionens. Vi behöver även se till att parker och naturområden bildar gröna 
lungor i den allt tätare staden och ta tillvara på de ekosystemtjänster som de ger oss.  
 
Värna och utveckla landsbygdens näringar och naturresurser 
Landsbygden är en viktig resurs och där ska det vara möjligt att leva ett gott vardags- och 
arbetsliv. Landsbygden är beroende av nya bostäder för att bibehålla och utveckla lokala 
funktioner. Samtidigt behövs avvägningar för att bostadsutvecklingen på landsbygden ska 
kunna förenas med en resurseffektiv markanvändning och hänsyn till andra allmänna 
intressen. Kungsbacka strävar i första hand efter att värna det som utgör landsbygdens 
värden, exempelvis jord- och skogsbruk, kulturmiljöer, höga naturvärden och 
rekreationsområden. Bebyggelse som utvecklas här ska bidra till livskraft och gott 
vardagsliv, samtidigt som landsbygdens unika värden inte får byggas bort. 
 
Smart utveckling 
Genom att ta till vara digitala och tekniska lösningar kan vi möta miljöproblem och 
klimatförändringar på ett effektivt sätt. Kungsbacka genom sitt läge nära havet och längs 
Kungsbackaån är extremt utsatt för översvämningar. Vi behöver jobba både med åtgärder 
som förhindrar översvämningar men också med byggtekniska åtgärder som minimerar 
vattnets påverkan på vår stad. Ett exempel kan vara när vi använder en parkmiljö som 
dagvattenmagasin vid översvämning. En annan långsiktig utmaning blir att skydda oss vid 
extrem värme.  
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Riksintressen samt andra värden och hänsyn 
Vi behöver ta hänsyn till mycket när vi planerar och bygger vårt samhälle. Det rör 
människors hälsa och säkerhet, men också värden vi vill värna. Många av de 
hänsynstaganden vi behöver ta regleras i plan- och bygglagen och miljöbalken. De viktigaste 
hänsynstagandena tas upp i detta kapitel.  
Det är inte alltid vi behöver göra några direkta ställningstaganden utan det handlar mer om 
att förutsättningarna behöver beaktas i vår samhällsplanering. Inom vissa områden är det 
nödvändigt att ta ställning för att utveckling enligt översiktsplanen ska vara möjlig att 
genomföra.  
Ett riksintresse är ett område som bedöms ha så stora värden att det är av betydelse för 
landet som helhet. Enligt plan- och bygglagen ska översiktsplanen visa hur riksintressen 
tillgodoses och kommunen ska bedöma vilken påverkan eller eventuell skada på 
riksintressena som planens förslag kan medföra.  
Att ett område klassats som riksintresse, betyder att det utpekade intresset väger tyngre än 
lokala allmänna intressen vid en avvägning i den fysiska planeringen. 
 

Riksintresse 
Riksintressen enligt 3 kap miljöbalken 
I miljöbalkens tredje kapitel finns ett antal grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden av betydelse för vissa allmänna intressen. Dessa områden ska 
så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada de utpekade intressena. 
 
Friluftsliv 
Riksintressen för friluftslivet har stora friluftslivsvärden sett i ett nationellt perspektiv, på 
grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god 
tillgänglighet för allmänheten. 
Det finns fyra områden av riksintresse för friluftsliv i kommunen. 

1. Lygnern – Rolfsån - Välbeläget område i förhållande till Göteborgs storstadsregion 
med relativt oexploaterad natur i form av skogar och sjöar. Den storslagna 
utsiktspunkten över sjön Lygnern vid Fjärås bräcka och gravfältet vid Lii är några 
välkända turistmål i området. Bräckan är också utgångspunkt för friluftsaktiviteter 
som cykling, vandring och bad. Till detta kommer möjligheter för fritidsfiske i en av 
länets bästa laxåar. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv 
och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse.  

2. Sandsjöbacka - Riksintresset utgör ett ströv- och friluftsområde med rik tillgång på 
strövstigar. Det är mycket välbesökt, främst av befolkningen i Göteborgsregionen 
men även angränsande regioner. Dess största värde ligger i att på förhållandevis kort 
avstånd från större befolkningskoncentration, kunna nå ett ostört och vildmarksartat 
rekreationsområde. 
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Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv 
och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. Området är även skyddat som naturreservat och Natura 2000-
område.  

3. Särö skärgård-Vallda Sandö - Halvön Särö utgör turistiskt centrum i hela detta 
kustavsnitt med en naturskön skärgård rik på öar och kobbar med utsökta tillfällen 
till båtliv, fritidsfiske och på vissa platser bad. Området erbjuder fina möjligheter till 
bland annat snorkling och sportdykning i vikar och runt öar. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv 
och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Kustbygd där 
restriktivitet till ny bostadsbebyggelse råder.  
Inom utvecklingsorterna Kullavik och Särö tillgodoses riksintresset genom det ligger 
inom område för vardagsnära friluftsliv. Riktlinjer för dessa områden anger att 
förutsättningarna för det vardagsnära friluftslivet ska bevaras och utvecklas samt att 
gröna stråk ska värnas. 

4. Onsalalandet-Kungsbackafjorden-Tjolöholm - Onsalalandets södra och västra 
kustområden utgör ett representativt exempel på den nordhalländska 
skärgårdstypen där omväxlingen mellan kala klippor, betade strandängar och 
ljunghedar samt lövskogsklädda strandpartier utgör ett unikt inslag. För såväl bad- 
och båtentusiaster som för fågelskådare ges attraktioner utöver det vanliga. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv 
och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Landsbygd där 
restriktivitet till ny bostadsbebyggelse råder.  

 

Kulturmiljövård 
En kulturmiljö av riksintresse är ett område där landskapet är så präglat av sin historia, att 
kulturmiljön utgör en av platsens stora tillgångar. I dessa miljöer väger de kulturhistoriska 
värdena därför särskilt tungt vid en avvägning mellan olika intressen. Här ska kulturmiljön 
vara både tongivande och en inspiration vid förändringar. 
I kulturmiljöprogrammet anges förhållningssätt för hantering av riksintressemiljöernas olika 
kulturvärden. Vid planläggning ska dessa förhållningssätt omsättas till skydds- och 
varsamhetsbestämmelser som ger ett juridiskt skydd. 
Där en markförändring planeras inom riksintresset, ska riksintressets värden i bebyggelse 
och landskapsbild alltid tillgodoses i planeringen. 
Fornlämningar som skyddas enligt kulturmiljölagen beaktas i planläggning och 
bygglovshantering. 
Det finns tolv områden av riksintresse för kulturmiljövård i kommunen. 

1. Särö – Lång historia av kronogård och säteri, präglat av 1800-talets badortsepok, 
senare förnäm villastad till Göteborg.  
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Kommunens tillgodoser riksintresset genom att de bebyggda delarna av området 
styrs av detaljplan framtagen för att kunna bevara riksintressets värden. Övriga delen 
av området är naturreservat. Vid behov av planändringar görs detta med stöd av 
Kulturmiljöprogrammet. 

2. Vallda Kyrkby – Kyrkby med välbevarad jordbruksbebyggelse och säteri. Delar av 
riksintresset ligger inom utvecklingsort och delar ligger inom landsbygd. 

Inom utvecklingsort avser kommunen tillgodose riksintresset med stöd av den 
Förtydligande av riksintresse för kulturmiljövård, Vallda kyrkby som togs fram 2019. 
Utredningen pekar på några få platser som är mindre känsliga för komplettering av 
bebyggelsen. Området längs Valldavägen kan kompletteras med verksamheter. Vid 
behov av planläggning görs detta med stöd av Kulturmiljöprogrammet och 
förtydligandet av riksintresset. Övriga delar av riksintresset tillgodoses genom att 
området ligger inom Landsbygd där restriktivitet till ny bostadsbebyggelse råder. 

3. Kungsbacka innerstad – Innerstad av medeltida ursprung, präglad av handel och 
hantverk, med trähusbebyggelse från 1850–1920.  

Området styrs av fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad samt av detaljplaner. 
Vid behov av planändringar görs detta med stöd av Kulturmiljöprogrammet och av 
Förtydligande av riksintresset för Kungsbacka innerstad som togs fram 2017.  

4. Hjälm-Rossared – Rossareds gård med omgivande fornminnen och lämningar efter 
kvarndrift. 

Norra delen ligger inom Landsbygd, mellersta delen ligger inom Grön infrastruktur och 
södra delen ligger inom vardagsnära friluftsliv i utvecklingsorten Fjärås. 

Riksintresset tillgodoses delvis genom att det ligger inom Landsbygd, där restriktivitet 
till ny bostadsbebyggelse råder, och inom Grön infrastruktur där friluftsliv och 
biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. Delvis tillgodoses riksintresset genom att området i 
utvecklingsort ligger inom vardagsnära friluftsliv och avses inte bebyggas. 
Fornlämningar som skyddas enligt kulturmiljölagen beaktas i planläggning och 
bygglovshantering. 

5. Onsala Sandö – Förhistoriska gravar och tomtningar i nordhalländskt kustlandskap 

Riksintresset tillgodoses genom att området inom Grön infrastruktur där friluftsliv och 
biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. 

6. Mönsters lotsplats – Lotsplats och förhistoriska lämningar.  
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Riksintresset tillgodoses genom att området inom Grön infrastruktur där friluftsliv och 
biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. 

7. Nidingens fyrplats – Fyrplats med anor från 1600-talet och bebyggelse från 1800-
talet.  

Riksintresset tillgodoses genom att området inom Grön infrastruktur där friluftsliv och 
biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. 

8. Mårtagården och Apelhögen - Kaptensgårdar typiska för Onsalahalvön och 
Nordhalland.  

Området ligger inom vardagsnära friluftsliv i utvecklingsort och avses inte bebyggas. 
Det ligger också inom Kulturreservat och Kulturmiljöprogram. 

9. Onsala kyrkby – Gammalt sockencentrum med välbevarad bondebebyggelse, kvarn, 
prästgård, klockaregård och kyrka.  

Området ligger inom vardagsnära friluftsliv i utvecklingsort och avses inte bebyggas. 
Det ligger också inom Kulturmiljöprogram. 

10. Fjärås bräcka – Moränås med stor mängd av förhistoriska gravar och äldre färdväg, 
sockencentrum med kyrka och prästgård.  

Södra delen ligger inom Landsbygdsutveckling, delar ligger inom Grön infrastruktur och 
delar ligger inom Landsbygd. Norra delen ligger inom utvecklingsorten Fjärås. 

Riksintresset ligger till stor del inom ytan för Landsbygdsutveckling där viss 
bostadsbebyggelse kan ske. Vid förhandsbesked sker en avvägning mot riksintresset 
och närliggande Kulturmiljöprogram. Antikvarisk kompetens tillfrågas i ärendet. 
Fornlämningar som skyddas enligt kulturmiljölagen beaktas i planläggning och 
bygglovshantering. 

För att tillgodose den del av riksintresset som ligger inom utvecklingsort, ska 
värdebärande siktlinjer från Fjärås kyrka värnas. Vid behov av planläggning görs 
detta med stöd av Kulturmiljöprogrammet och antikvarisk kompetens. 

I övriga delar tillgodoses riksintresset genom att det ligger inom Landsbygd, där 
restriktivitet till ny bostadsbebyggelse råder, och inom Grön infrastruktur där 
friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse.  

11. Äskhults by – Oskiftad skogsby med välbevarad gårdsbebyggelse och 
odlingslandskap.  
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Större delen är ligger inom Kulturreservat och Kulturmiljöprogram. Delar ligger 
inom landsbygdsutveckling. Här sker utvecklingen med hänsyn till landskapsbilden 
runt Äskhuts by. Vid förhandsbesked sker en avvägning mot riksintresset och 
närliggande Kulturmiljöprogram. Antikvarisk kompetens tillfrågas i ärendet. 

12. Tjolöholm – Slottsanläggning i Tudorstil från sekelskiftet 1900, omgivande 
trädgårdslandskap, kyrka och arbetarby.  

Utvecklingen styrs till största delen av fördjupad översiktsplan för Tjolöholm. Övriga 
delar ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras 
och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. Därmed ses riksintresset 
som tillgodosett. 

Naturvård 
Riksintressen för naturvården motsvarar de mest värdefulla naturområdena i ett nationellt 
perspektiv och representerar huvuddragen i den svenska naturen. 
Det finns tolv områden av riksintresse för naturvård i kommunen. 

1. Stora och Lilla Middelgrund – Fladen – Rödebanke - är av stort fiskeribiologiskt 
intresse och har ett rikt, varierat marint liv. Grundbankarna är viktiga 
uppväxtområden för de flesta i Kattegatt förekommande fiskarter. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning ute till havs som kan 
komma att påverka riksintresset. 

2. Kungsbackafjorden – Södra Onsalahalvön – Nidingen – Rolfsån - Områdets 
botaniska, zoologiska, fiskeribiologiska och ornitologiska värden är omfattande 
och delvis unika. De vidsträckta och i hög grad ostörda grundområdena och 
strandängarna i Kungsbackafjorden har ett synnerligen stort värde för den 
vetenskapliga naturvården. Området har stor betydelse för ornitologisk och 
marinbiologisk forskning. Området är skyddat som naturreservat och Natura 
2000-område. 

Riksintresset tillgodoses genom att det till större delen ligger inom Grön 
infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt 
inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. De delar av riksintresset som ligger inom 
gränsen för Kungsbacka stads utvecklingsområde kommer att studeras närmare 
vid den fördjupade översiktsplanen. Planförslaget innebär en förtätning i 
utvecklingsorter som har sin avrinning till riksintresset. Med en god 
dagvattenhantering så bedöms konsekvenserna på kustvattenförekomsterna bli 
mycket begränsade. Sammantaget bedöms planförslaget inte påverka 
förutsättningarna att uppnå god ekologisk och kemisk status i de berörda 
vattenförekomsterna.  

3. Kärringemossarna och Store Mosse - Värdefulla våtmarker, till största delen 
orörda och med ostörd belägenhet. Myrarna är väl utvecklade och representativa 
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exempel på de myrtyper som förekommer i västra Sverige. Stora delar av 
området ligger även inom Natura 2000-område. 
Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Landsbygdsutveckling. 
Förhandsbesked inom Natura 2000-området hanteras i enlighet med 
lagstiftningen restriktivt.  

4. Rammsjöhall - Naturbetesmark med öppen hagmark, ekhage, blandlövhage och 
sötvattenstrandäng. Här återfinns art- och individrika växtsamhällen ett flertal 
hävdgynnade arter. 
Riksintresset ligger till stor del inom ytan för Landsbygdsutveckling där viss 
bostadsbebyggelse kan ske. Vid förhandsbesked sker en avvägning mot 
riksintresset. 

5. Lyngmosse - är en representativ excentriskt välvd mosse, en av de mest kustnära 
av sitt slag på västkusten. Trots vissa ingrepp är Lyngmossen mycket värdefull på 
grund av sin speciella utformning och sin intressanta hydrologi. 
Riksintresset ligger till stor del inom ytan för Landsbygdsutveckling där viss 
bostadsbebyggelse kan ske. Vid förhandsbesked sker en avvägning mot 
riksintresset 

6. Äskhult – är ett odlingslandskap i skogsbygd med äldre karaktär med en rik 
flora. Äskhults by utgör en unik helhetsmiljö av betydande kulturhistoriskt och 
pedagogiskt intresse med talrika spår från tiden före skiftena. Det är även ett 
allmänekologiskt intresse att följa de förändringar som sker i samband med 
restaureringen av ett äldre kulturlandskap. 
Riksintresset skyddas i sin helhet av kulturreservatet Äskhults by.  

7. Lygnern – Fjärås bräcka - är ett storslaget och naturskönt område med värdefull 
naturskog och ädellövskog med ett rikt växt- och djurliv. Lygnern är av 
limnologiskt intresse som en djup näringsfattig klarvattensjö med en artrik 
fiskfauna.  
Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där 
friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. 

8. Sandsjöbacka - Sandsjöbackaområdet är en del av det nordhalländska och 
bohuslänska sprickdalslandskapet. Särskilt värdefulla delar är 
Sandsjöbackadrumlinen och de vidsträckta hällmarksljunghedarna. 
Landskapsbilden är storslagen med ljunghedar, naturbetesmarker och 
sötvattenstrandängar. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där 
friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. Riksintresset skyddas i sin helhet även av naturreservatet och 
Natura 2000-området Sandsjöbacka.  

9. Särö Väster- och Nordanskog - Särö Västerskog och Särö Nordanskog tillhör de 
få kvarvarande kustskogarna av ursprunglig karaktär på Västkusten och är 
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därför av mycket högt bevarandevärde. Området har mycket stora botaniska 
värden och är internationellt känt för den artrika kryptogamfloran framför allt 
lavar och vedsvampar. 

Riksintresset tillgodoses genom att Särö Västerskog till största delen ligger inom 
Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det 
generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. Särö Västerskog är dessutom 
skyddat som ett naturreservat och ett Natura 2000-område. Särö Nordanskogs 
intressen tillgodoses genom att det ligger inom utvecklingsortens lager för 
tätortsnära friluftsliv där gröna stråk och områden som är viktiga för den 
biologiska mångfalden ska värnas.  

10. Vallda Sandö – Hördalen – Området är ett mångformigt kustområde med flera 
naturtyper, biotoper och arter samt en ovanligt stor artrikedom samlade inom ett 
begränsat område. Havsstrandängarna är viktiga häcknings- rast- och 
vinterlokaler för vadare och sjöfågel. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där 
friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. Riksintresset skyddas även delvis genom naturreservaten och 
Natura 2000-områdena Vallda Sandö och Hördalen.  

11. Bolgenområdet - är kalkgynnat och har stora botaniska, entomologiska och 
ornitologiska värden. Vilket gör området till ett värdefullt exkursions- och 
forskningsobjekt för bland annat Göteborgs Universitet. 
Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Kustbygd där restriktivitet till 
ny bostadsbebyggelse råder.  

12. Ubbhult – I landskapet framträdande drumliner av mycket stort 
geovetenskapligt värde. Någon liknande anhopning av större drumliner är inte 
känd från Västsverige i övrigt. Rinnamossen är ett viktigt och värdefullt 
våtmarkskomplex med högt värderade fukthedar, topogena kärr och svagt 
välvda mossar 
Riksintresset ligger till stor del inom ytan för Landsbygdsutveckling där viss 
bostadsbebyggelse kan ske. Vid förhandsbesked sker en avvägning mot 
riksintresset.   
 

Kommunikationer 
Enligt Miljöbalken ska anläggningar för kommunikationer som är av riksintresse skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av dem.  
De utredningsområden för trafik/kommunikation som berör Västkustbanan, E6 och väg 158 
kan vid genomförandet innebära en konflikt med riksintresse för högexploaterad kust/rörligt 
friluftsliv. Behovet av kommunikationer är av nationell vikt då de knyter samman regioner 
samt att förutsättningarna för att välja kollektivtrafik förbättras. Kungsbacka kommun 
bedömer att riksintresse för Västkustbanan, E6 och väg 158 är viktigare än riksintresse än 
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andra riksintressen för kommunens utveckling. Det är viktigt att poängtera att avvägningen 
mellan intressena ligger på statlig nivå.  
 
Järnväg 
Riksintressen för järnväg har stor betydelse för de nationella kommunikationerna på grund 
av dess överordnande funktion och det är betydelsefullt att dessa funktioner värnas på lång 
sikt. I Kungsbacka så omfattas Västkustbanan av riksintresset. 

1. Västkustbanan – är av internationell betydelse sträcker sig från Göteborg till Lund 
och är en mycket viktig bana för person- och godstågstrafiken. Banan ingår även i det 
utpekade strategiska godsnätet. 

Riksintressen för väg och järnväg är av stor vikt för kommunen. Infrastruktur för väg och 
järnväg är befintlig och en eventuell utveckling av kommunikationerna i samma läge 
bedöms generellt ge liten påverkan på övriga riksintressen. För att säkra riksintresse för 
kommunikationer på lång sikt har kommunen lagt in utredningsområden för trafik. 

 
Vägar 
För vägar av riksintresse ska funktionen skyddas och upprätthållas med avseende på god 
tillgänglighet, transportkvalitet och nåbarhet till andra regioner. 

1. Väg E6 – sträcker sig genom Skåne längs västkusten och vidare upp till norska 
gränsen och är av särskild internationell betydelse. 

2. Väg E20 – utgör en viktig förbindelse mellan Stockholm, Göteborg och vidare söderut 
till Malmö och Köpenhamn. Vägen ingår i det nationella stamvägnätet. Vägarna i det 
nationella stamvägnätet är av särskild nationell betydelse. Vägen är även av 
internationell betydelse.  

3. Väg 158 – sträcker sig mellan Kungsbacka och Göteborg och är av särskild betydelse 
för regional eller interregional trafik. 

Riksintressen för väg och järnväg är av stor vikt för kommunen. Infrastruktur för väg och 
järnväg är befintlig och en eventuell utveckling av kommunikationerna i samma läge 
bedöms generellt ge liten påverkan på övriga riksintressen. För att säkra riksintresse för 
kommunikationer på lång sikt har kommunen lagt in utredningsområden för trafik. 
 
Luftfart 
Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 
Landvetter flygplats - har nationella och internationella flyglinjer. Flygplatsen är av stort 
intresse för luftfarten. Landvetter flygplats är en kommunikationsanläggning av riksintresse 
för den civila flygtrafiken.  
För att säkerställa flygplatsens kapacitet och funktion pekas två influensområden ut, det vill 
säga områden inom vilka åtgärder påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
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flygplatsens anläggningar. Ett sådant influensområde gäller fysiska hinder, till exempel 
vindkraftverk, master eller höga byggnader.  
Ett annat influensområde gäller flygbuller där tillkomsten av bostadsbebyggelse eller annan 
störningskänslig bebyggelse också kan ha en stor negativ påverkan på flygplatsens 
utveckling. 
Avseende flyghinder tillgodoses riksintresset genom att höga hinder, så som höga 
byggnader, inte tillåts och samråd sker alltid med Swedavia i frågan. Avseende flygbuller så 
är det en prövningsgrund vid prövning av detaljplaner, förhandsbesked och bygglov. 
Eftersom flygbullersituationen kan ändras över tid görs ingen särskild markering på 
markanvändningskartan. 
Influensområdet för elektromagnetisk störning ryms i sin helhet inom de hinderbegränsande 
ytorna för flygplatsen. Anläggningar som kan orsaka elektromagnetisk störning remitteras 
till Swedavia. 
 
Sjöfart 
Inom kommunen finns sjövägar av riksintresse.  

1. TSS Läsö – Ost Fladen. Sjöväg 9 
2. Skagen – Stora Bält. Sjöväg 11 
3. Oslofjorden – Öresund. Sjöväg 12 
4. Väst Fladen – Göteborg. Sjöväg 19 
5. Rivö fjord – Valö – Nidingen. Sjöväg 109 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning ute till havs som kan komma att 
påverka riksintresset negativt som därmed skyddas. 
 
Totalförsvaret 
Riksintressen för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas öppet i 
översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält och 
flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas 
öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och 
underrättelsesystem.  
Kommunen berörs av ett riksintresse Sjöövningsområde samt Påverkansområde civil 
flygplats. Kommunen berörs också av ett riksintresse benämnt ”påverkansområde övrigt”. 
Kommunen tillgodoser riksintresset genom att det till största delen ligger inom Kustbygd 
där det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse men biologisk mångfald, turism och 
friluftsliv prioriteras. En mindre del ligger till havs och där föreslås ingen förändrad 
markanvändning som kan komma att påverka riksintresset. 
I de fall Försvarsmakten intressen berörs i plan- och lovärenden inom utpekade 
riksintresseområden remitteras det till Försvarsmakten. 
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Vattenförsörjning 
Vatten är en av människans viktigaste resurser och att trygga vattenförsörjningen genom att 
peka ut anläggningarna som riksintresse gör att dessa kan skyddas mot åtgärder som kan 
skada dess värde och möjlighet att nyttja områdena för avsett ändamål. 
I Hallands län finns en anläggning som är av riksintresse för vattenförsörjningen. 

1. Fjärås-bräcka vattenverk – Kommunens största vattenverk som är utpekat som 
riksintresse bland annat för dess kapacitet, kvalitet och att risken för att det ska 
påverkas av klimatförändringar är liten.  

Riksintresset tillgodoses genom att Fjärås bräckas och Lygnerns värde som 
dricksvattenresurs prioriteras framför andra intressen.  

 

Riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken 
Riksintressen enligt 4 kapitlet miljöbalken gäller större områden med stora natur- och 
kulturvärden och värden för friluftslivet. 
 
Rörligt friluftsliv/Högexploaterad kust 
Kustområdet i Halland omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten. Området i sin helhet är enligt 4 kapitlet §2 miljöbalken av riksintresse och inom 
kustområdet ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen 
särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön. 
Miljöbalkens 4 kapitel §4 anger också att inom kustområdet får fritidsbebyggelse komma till 
stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl 
får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det 
rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora 
tätortsregionerna. 
Kustområdet räknas till högexploaterade kust och syftet med att peka ut som riksintresse är 
att bevara kustområdets nuvarande karaktär och underlätta ett allsidigt utnyttjande av 
området för turism och rörligt friluftsliv. 
Bestämmelserna utgör inget hinder för utveckling av befintliga tätorter, utveckling av det 
lokala näringslivet eller utförande av anläggning som behövs för totalförsvaret. 
Kommunen tillgodoser riksintresset genom att det till största delen ligger inom Kustbygd 
där det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse men biologisk mångfald, turism och 
friluftsliv prioriteras. De befintliga utvecklingsorterna inom riksintresset, Kullavik, Särö, 
Vallda, Onsala, Åsa och Frillesås utvecklas i huvudsak genom förtätning. Avsikten med 
Frillesås verksamhetsområde är att utveckla det lokala näringslivet där området inte 
påtagligt skadar natur- och kulturvärden. Utvecklingen för Kungsbacka stad kommer att 
studeras noggrannare i den kommande fördjupade översiktsplanen. Inom 
utredningsområdena för bebyggelse som finns i anslutning till Kullavik och Särö tillåts ingen 
ny bebyggelse. 
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Natura 2000 
Enligt miljöbalkens 4 kapitel §8 så är Natura 2000-områden av riksintresse. Natura 2000-
områden utses med stöd av två EU-direktiv: fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. 
Där listas 170 naturtyper (i miljöbalken kallade ”livsmiljöer” och i EU-lagstiftning ”habitat”) 
och sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 
Medlemsstaterna har, med start år 1993, valt ut områden med utgångspunkt från listorna. 
Varje land ansvarar för förvaltningen av områdena och att de listade arterna och 
livsmiljöerna bevaras. 
Natura 2000 ska bevara värdefull natur, men innebär inte något generellt stopp för pågående 
markanvändning eller utveckling av samhället. Det måste avgöras i varje enskilt fall vilka 
åtgärder som kan fortsätta och vilka som inte kan tillåtas.  
I kommunen så finns det 14 Natura 2000-områden. Flera av dem är dessutom utpekade som 
naturreservat.  

1. Fladen – är ett marint grundområde i Kattegatt. Området har en mycket rik och 
frodig makroalgflora med många sällsynta arter.  

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning ute till havs som kan 
komma att påverka Natura 2000-området. 

2. Gäddevik - utgörs av två uddar utmed sjön Lygnerns södra strand. Området har ett 
bestånd av äldre ädellövträd med en rik lavflora. Hela området är naturreservat och 
delar av området är klassat som nyckelbiotop. Området är även ett välutnyttjat 
strövområde. Området ingår i Lygnern-Fjäråsbräckas riksintresse för naturvård.  

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 
påverka Natura 2000-området. Kommunen bevarar riksintressets intressen genom att 
området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 
prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. Området är även 
skyddat som naturreservat. 

3. Hördalen - är en ekskog med förekomst av gamla träd och död ved. Hela Natura 
2000-området har samma utbredning som naturreservatet Hördalen och ligger inom 
Vallda-Sandös riksintresse för naturvård och Särö skärgård-Vallda Sandös 
riksintresse för friluftsliv, delar av området är klassat som nyckelbiotop. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 
påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 
området ingår Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och 
det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. Området är även skyddat som 
naturreservat. 

4. Kungsbackafjorden - Kungsbackafjorden är ett stort Natura 2000-område med höga 
naturvärden både i havet, på strandzonerna och på öarna. Området inkluderar de tre 
naturreservaten Malön, Hållsundsudde-Sönnerbergen samt Kungsbackafjorden. 



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

25 
 

Området ligger till största delen inom område av riksintresse för naturvård och 
riksintresse för friluftsliv. 

Riksintresset tillgodoses genom att det till större delen ligger inom Grön infrastruktur 
där friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon 
ny bostadsbebyggelse. De delar av riksintresset som ligger inom gränsen för 
Kungsbacka stads utvecklingsområde kommer att studeras närmare vid den 
fördjupade översiktsplanen. Planförslaget innebär en förtätning i utvecklingsorter 
som har sin avrinning till riksintresset. Med en god dagvattenhantering så bedöms 
konsekvenserna på kustvattenförekomsterna bli mycket begränsade. Sammantaget 
bedöms planförslaget inte påverka förutsättningarna att uppnå god ekologisk och 
kemisk status i de berörda vattenförekomsterna. 

5. Kärringemossarna och Store mosse - är ett stort sammanhängande myrkomplex i 
ostört läge och med höga naturvärden. Mossarna är utpekade som riksintresse för 
naturvård samt upptagna i myrskyddsplanen. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Landsbygdsutveckling. 
Förhandsbesked inom Natura 2000-området hanteras i enlighet med lagstiftningen 
restriktivt.  

6. Nidingen - är Hallands främsta fågelö och har vårt lands enda koloni av tretåig mås.  

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning ute till havs som kan 
komma att påverka Natura 2000-området. 

7. Oxhagen - ingår i ett större lövskogsdominerat landskap utmed Lygnerns norra 
strand, här finns det äldre ädellövskog med översilningsstråk och en rik flora samt 
skalbaggen ekoxe. Hela området är naturreservat och delar är klassat som 
nyckelbiotop. Området ingår även i Lygnern-Fjäråsbräckas riksintresse för naturvård 
och vattenskyddsområde. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 
påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 
området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 
prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. Området är även 
skyddat som naturreservat. 

8. Rinnamossen - utgör en liten del av ett större våtmarkskomplex. Området är 
upptaget i myrskyddsplanen.  

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Landsbygdsutveckling. 
Förhandsbesked inom Natura 2000-området hanteras i enlighet med lagstiftningen 
restriktivt.  

9. Rolfsån - Området utgörs av Rolfsåns knappt en mil långa fåra från Stensjön till 
utloppet i Kungsbackafjorden. I ån finns både lax och flodpärlmussla.  
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Kommunen tillgodoser riksintresset genom att området ligger inom Grön infrastruktur 
där friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon 
ny bostadsbebyggelse. Rolfsån ligger i anslutning till Kungsbacka stads 
utvecklingsområde. Med en god dagvattenhantering inom staden så bedöms inte 
vattenstatusen i Rolfsån påverkas negativt.  

10. Rossared - är ett område där det finns äldre ek- och bokskog, alsumpskog och betade 
ekhagar samt skalbaggen läderbagge. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 
påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 
området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 
prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. 

11. Sandsjöbacka - består av en omväxlande natur med bland annat kala berg, 
ljunghedar, små sjöar och skogar. Sandsjöbacka är Hallands största naturreservat. 
Reservatet fortsätter norr om länsgränsen in i kommunerna Göteborg och Mölndal. 
Det är även ett mycket viktigt område för det rörliga friluftslivet. Området är förutom 
Natura 2000 och naturreservat även av riksintresse för naturvård och riksintresse för 
friluftsliv. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 
påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 
området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 
prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. I anslutning till 
Sandsjöbacka finns två utredningsområden för utvecklingsort. Inom 
utredningsområdena tillåts ingen ny bebyggelse för att reservera dem om Särö 
och/eller Kullavik i framtiden kan utvecklas till stationsorter vars centrum och högsta 
täthet kommer att ligga vid stationen.  

12. Svängehallar-Fjärehals - ligger i ett karakteristiskt avsnitt av den starkt 
sönderflikade kuststräckan utmed västsidan av Onsalahalvön. Området är utpekat 
som naturreservat och ligger inom riksintresseområden för naturvård, riksintresse för 
kulturmiljövård och riksintresse för friluftsliv. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 
påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 
området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 
prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. 

13. Särö Västerskog - utgörs av en lövrik kusttallskog. Mest unik är den rika 
förekomsten av gamla ekar och det rika växt- och djurliv som är knutet till dessa. 
Området är utpekat som naturreservat och ligger inom riksintresseområden för 
naturvård, riksintresse för kulturmiljövård och riksintresse för friluftsliv. 
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I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 
påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 
området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 
prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse.  

14. Vallda Sandö - domineras av en bergig halvö med fyra uddar samt fem mindre öar. 
De låglänta strandängarna översvämmas årligen och bildar botaniskt intressanta 
saltängar. Hela området är naturreservat och ligger inom både Vallda Sandö-
Hördalens riksintresse för naturvård och Särö skärgård-Vallda Sandös riksintresse 
för friluftsliv. Strandängarna i östra delen av området är fågelskyddsområde.  

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 
påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 
området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 
prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. 

 

Naturresurser 
Naturresurser är något som är naturligt förekommande och som efterfrågas och nyttjas av 
oss människor, exempelvis olika mineraler och dricksvatten. Vissa typer av naturresurser är i 
princip outtömliga så som strålning från solen medan andra endast finns i en begränsad 
mängd vilket innebär att när de tagit slut eller förstörts är de borta för alltid. 
  
Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och 
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering och 
naturupplevelser är några exempel. 
Ekosystemtjänster upprätthåller och förbättrar människans levnadsvillkor och är många 
gånger en förutsättning för vår överlevnad. I allmänhet är det först när dessa tjänster inte 
längre fungerar som vi upptäcker förlusten av dem, till exempel då vilda pollinerare slagits 
ut eller brist på färskvatten uppstår. Den biologiska mångfalden är en del av de stödjande 
ekosystemtjänsterna och som tillsammans utgör basen för allt liv på jorden och för de övriga 
tjänster som är nödvändiga för mänsklighetens existens. Några funktioner som är viktiga för 
människan är luft- och vattenrening, som bland annat ger dricksvatten och luft som går att 
andas. Möjligheter för människor att vistas i naturen och uppleva växter och djur, plocka bär 
och svamp är även det ekosystemtjänster. 
Främjande av ekosystemtjänster ska vara en naturlig del i allt planarbete. Dels ska tjänsterna 
inte störas eller förstöras av det som planeras dels kan dess funktioner användas som en del i 
planeringen. Det kan underlätta exempelvis planeringen av dagvattenhantering och 
reglering av temperaturer i urbana miljöer, något som kan bli än mer aktuellt framöver. Med 
väntade klimatförändringar antas att dagvattenflöden förändras, nederbördsmängderna öka 
och antalet riktigt varma dagar bli fler. Detta kommer att medföra helt nya krav på den 
fysiska planeringen, då det vi idag ser som extrema situationer och scenarion kommer att 
förekomma oftare. Lokalt kan det skapa problem inte minst i områden nära känsliga sjöar 
och vattendrag. 
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Areella näringar 

De areella eller gröna näringarna är viktiga basnäringar och hit räknas bland annat jord- och 
skogsbruket. De står för en betydande del av markanvändningen på landsbygden och har en 
unik roll som producent av livsmedel och råvaror. Dessutom är de en förvaltare av 
landskapets natur- och kulturvärden. 
En hållbar utveckling av vårt samhälle är en viktig förutsättning för att minska den totala 
miljöpåverkan. Enligt svensk lagstiftning är jord- och skogsbruk näringar av nationell 
betydelse. ”Brukningsvärd jordbruksmark får användas för bebyggelse eller anläggningar endast om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och behovet inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark kan tas i anspråk.” (Miljöbalken 3 
kap § 4)   
I första hand bör vi satsa på en samlad bebyggelse för att spara på jordbruksmarken. En 
samlad bebyggelse förbrukar mindre markarealer inte bara för bebyggelsen utan även för 
vägar och annan infrastruktur. Om bostadsbebyggelse planeras i närheten av 
jordbruksföretag bör tillräckliga skyddsavstånd iakttas så att störningar i form av till 
exempel buller och lukt och risk för konflikter mellan bostäder och jordbruksföretagen 
undviks. 
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt som möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra ett hållbart brukande av skogen. 
 
Vindkraftverk 
Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden. Vindkraft är en förnybar 
energikälla och en viktig del av omställning till ett fossilfritt samhälle.  
Vindkraft behövs för att klara omställningen till ett hållbart energisystem. Det är en 
förnyelsebar energikälla med stora miljöfördelar jämfört med annan energiproduktion. De 
sammanlagda utsläppen under vindkraftverkets livscykel är mycket små. Framförallt ger 
vindkraft under driften inga utsläpp av växthusgaser. Att bygga ut vindkraften är ett sätt att 
bidra till att vi når de nationella miljömålen. Vindkraftverk kan ha stor omgivningspåverkan, 
främst visuellt genom sin dominans i landskapet och omfattande storlek med höjder upp 
mot 150 meter är vanligt förekommande. Natur-, kultur- och friluftsvärden kan då påverkas 
negativt. Även störningar i form av buller och skuggor kan förekomma i boendemiljöer om 
placeringen är ogenomtänkt. 
Kungsbacka kommuns översiktsplan för vindkraft (2012) ska även fortsättningsvis vara 
vägledande. Syftet med översiktsplanen för vindkraft är att redovisa förutsättningarna för 
vindkraft i Kungsbacka kommun samt visa hur kommunen ställer sig till lokalisering av 
vindkraft till havs, vid kusten, i slättbygden och i inlandet. Två typer av områden pekas ut; 
områden där kommunen anser att vindkraft är olämpligt och områden där förutsättningarna 
för vindkraft kan utredas ytterligare, enligt särskilda kriterier.  
  
Materialförsörjning  
Täktverksamhet innebär brytning av torv, berg, sten, grus, sand eller andra typer av jord. 
Information om kommunens geologiska förutsättningar utgör ett användbart underlag för 
att uppnå en långsiktig och god hushållning med mark, vatten och råvaror. I allt byggande 
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av vägar, järnvägar, broar och hus krävs så kallat ballastmaterial. Ballast tillverkas 
uteslutande av krossat berg, naturgrus eller morän. Naturgrus är en ändlig naturresurs som 
också utgör en viktig förutsättning för att få tillgång till rent grundvatten.  
Kungsbacka har som expansiv kommun ett behov av byggmaterial till byggnader och 
infrastruktur. En väl genomtänkt materialförsörjningsplanering kan bidra till en minskad 
användning av naturgrus, att naturresurserna sand, grus och berg används på ett hållbart 
sätt, samt ett minskat behov av transporter. Detta är extra viktigt i tätbefolkade områden där 
konkurrensen om marken är stor. Att ta ansvar för kommunens behov av material kan 
innebära täkter i närområdet men samtidigt ska det inte stå i konflikt med regionens 
vattenförsörjningsplanering. 
 
Vattenförsörjning 
Vatten är en av våra viktigaste naturresurser. Oersättligt som dricksvatten för människor och 
djur, centralt för våra ekosystem och grunden för ekonomisk tillväxt och välstånd. 
Tillgången till vatten i tillräcklig mängd är inte självklar. Det finns många olika intressen 
som behöver dela på vattnet och situationen kan komma att förändras i och med ett 
förändrat klimat. Det vatten vi använder i vår vardag kallas för dricksvatten och hämtas ur 
naturen, exempelvis från brunnar, grundvattentäkter eller någon ytvattentäkt i en större sjö. 
Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för en robust och långsiktigt hållbar 
dricksvattenförsörjning.  
Ett första steg mot en hållbar vattenförsörjning är att peka ut de vattenresurser som är 
särskilt viktiga för dricksvattenförsörjningen i dag och i framtiden. De vattenresurserna ges 
oftast ett skydd i form av ett vattenskyddsområde.  
Lygnern och Fjärås bräcka är kommunens största och viktigaste dricksvattenresurs. 
Vattenverket försörjer cirka 64 000 personer i kommunen med ett av Sveriges bästa 
dricksvatten. Vattnet kommer från grundvatten kompletterad med konstgjord infiltration 
från sjön Lygnern. Idag är Lygnern och Fjärås bräcka utpekat som ett vattenskyddsområde. 
I kommunens dricksvattenförsörjningsplan så bedöms Stora Hornsjön som skyddsvärd och 
är den vattenresurs som efter Fjärås Bräcka har störst kapacitet. Sjön skulle normalt ensam 
kunna försörja hela kommunen med dricksvatten. I dagsläget finns det inget som hotar att 
påverka resursen. Möjliga hot, så som nyetablering av verksamheter med utsläpp bör 
placeras utanför sjöns påverkansområde. Ett framtida vattenskyddsområde bör upprättas i 
samråd med Marks kommun och Varbergs kommun. 
I dricksvattenförsörjningsplanen pekas även en grundvattenförekomst i Förlanda ut som 
potentiell dricksvattentäkt. Området har goda uttagsmöjligheter och det finns även 
möjligheter att förstärka kapaciteten med konstgjord infiltration av vatten från Löftaån. 
Möjligheterna att använda förekomsten som dricksvattentäkt behöver utredas vidare men 
rekommendationen enligt dricksvattenförsörjningsplanen är att upprätta ett 
vattenskyddsområde. 
Dricksvatten är även en regional fråga och flera kommuner inom Göteborgsregionen och i 
Halland samarbetar över kommungränserna för att gemensamt säkra 
dricksvattenförsörjningen vid eventuella driftstopp. Det finns även regionala 
dricksvattenförsörjningsplaner. Göteborgsregionen tog fram sin 2013 och arbetet med att ta 
fram en i Halland pågår.  
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Natur- och kulturmiljövärden 
Natur- och kulturmiljövärden är allmänna intressen som översiktsplanen ska ta hänsyn till 
och främja. I Kungsbacka finns en bred och innehållsrik mångfald av värdefulla 
naturområden och kulturhistoriska miljöer.  
För att ta hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i den fysiska planeringen behövs kunskap 
om landskapets innehåll, utveckling och karaktärsdrag.  
Överallt i kommunen finns flera naturområden, mest skog, men även öppna åkerlandskap, 
sjöar och våtmarker. De värdefulla kulturmiljöerna utgörs framförallt av områden med 
kulturhistoriska värden, kulturhistoriskt intressant bebyggelse samt fornlämningar. Natur- 
och kulturmiljöområden kan ofta sammanfalla till stora delar. 
 
Naturmiljövärden 
Förlusten av arter och deras livsmiljöer är idag ett av vår tids största miljöproblem. Det 
utarmar våra ekosystem och försämrar möjligheten att nyttja nödvändiga ekosystemtjänster. 
Därför är det viktigt att veta var det finns värdefulla naturområden, så att hänsyn kan tas till 
dessa vid till exempel samhällsplanering. Inom kommun finns det flera skyddade 
naturområden så som natur- och kulturreservat, biotopskyddsområden samt natura 2000-
områden. Stora delar av kommunen är även inventerade med avseende på naturvärden och 
områden med höga naturvärden ska bevaras för framtiden. Dels så har kommunen 
genomfört naturvärdesinventeringar för att hitta områden som är viktiga för ekosystemen 
och andra aktörer genomför inventeringar i olika sammanhang. Tillsammans så bildar det 
underlaget ett nätverk av värdefulla naturområden som helst ska kopplas samman genom 
grön infrastruktur. 
I första hand ska exploatering undvikas i områden som har höga naturvärden eller är viktiga 
för den gröna infrastrukturen. Men även då stor miljöhänsyn tas vid exploateringar uppstår 
ibland negativa konsekvenser för naturmiljön. Denna påverkan kan delvis uppvägas genom 
kompensationsåtgärder. Ekologisk kompensation kan till exempel ske genom 
skötselåtgärder, restaurering av skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer eller genom att 
långsiktigt skydda naturområden som tidigare saknat skydd. 
Ett naturreservat är ett naturområde som har skyddats långsiktigt av staten eller kommunen 
med syftet att bibehålla och utveckla områdets biologiska mångfald. Varje naturreservat är 
unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet 
avgör vilka begränsningar som gäller. 
Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden med syfte att bidra till 
bevarandet av den biologiska mångfalden. För Natura 2000-områden gäller att gynnsam 
bevarandestatus ska säkras, vilket innebär att en åtgärd inte får påverka områdets utpekade 
värden negativt vare sig den ligger innanför eller utanför Natura 2000-gränsen. 
Biotopskyddsområde är en skyddsform som används för små mark- och vattenområden, så 
kallade biotoper. Det handlar om områden som på grund av sina särskilda egenskaper är 
värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. 
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En nyckelbiotop är ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket 
stor betydelse för skogens växter och djur. I en nyckelbiotop kan det finnas hotade eller 
sällsynta arter som behöver området för sin överlevnad. 
 
Kulturmiljövärden 
I Kungsbacka kommun finns en bred och innehållsrik mångfald av kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer. Här finns spår både i landskapet och i bebyggelsen, som speglar olika 
berättelser i Kungsbackas långa historia. Några exempel på kulturvärden är den 
riksintressanta innerstaden, de för kommunen unika kaptensgårdarna, välbevarade 
fritidshus och agrara miljöer, både i den mindre och större skalan. 
I Kungsbacka kommun finns tolv områden av riksintresse för kulturmiljövården, 35 
områden utpekade i kommunens egna kulturmiljöprogram samt två kulturreservat. 
Kommunen har även andra beskrivningar av bebyggelsemiljöer med tillhörande riktlinjer. 
Landskap, platser och byggnader som tidigare formats av människor är vår gemensamma 
historia som generationer före oss har format. Miljöerna är mycket stora tillgångar som visar 
vår historia och bidrar till att skapa attraktiva livsmiljöer och besöksmål. När vi utvecklar 
och tar mark i anspråk värnar vi våra kulturmiljöer i långsiktigt perspektiv. Genom att 
utveckla varsamt och hållbart säkrar vi utvecklingen för kommande generationer för att 
möjliggöra att de också ska få ta del av och uppleva vår historia genom kulturmiljön. Genom 
människans avtryck och påverkan på landskapet skapas vår gemensamma kulturmiljö. 
Kulturmiljöerna är viktiga resurser ur ett socialt och miljömässigt perspektiv och kan bidra 
med identitet och förankring, samt förståelse för vår samtid. Samhällsplaneringen bör 
skydda och tydliggöra kulturmiljöers strukturer i landskap, bebyggelse och fornlämningar. 
 
Fornlämningar 
Fornlämningar finns över hela kommunen. Fasta fornlämningar har ett generellt lagskydd 
enligt kulturmiljölagen. Detta omfattar även ännu ej registrerade fornlämningar, exempelvis 
sådana som upptäcks i samband med byggnadsarbeten. Skyddet omfattar även ett område 
runt varje fornlämning. 
 

Hälsa och säkerhet 
Buller och vibrationer 
Exponering för höga bullernivåer har hälsoeffekter. Barn är extra känsliga. Hur bullerfrågan 
hanteras i stadsplaneringen är därmed en viktig hälsofråga och en fråga om boendekvalitet. 
Tendensen är att allt fler invånare utsätts för höga ljudnivåer. Trafik är den dominerande 
bullerkällan i Kungsbacka. Kommunen kartlägger trafikbullret genom att beräkna ljudnivåer 
från vägtrafik. När antalet invånare i kommunen passerar 100 000, måste kommunen ta fram 
ett åtgärdsprogram. 
Utvecklingen för staden studeras i en fördjupad översiktsplan. I fördjupningen ingår en ny 
kartläggning av trafikbullersituationen i staden. När staden växer mycket kommer flera nya 
skolor och förskolor att byggas. För att värna barn och unga bör en ljudnivå på maximalt 50 
dBA eftersträvas i utemiljön kring skolor och förskolor. En större stad som behöver nås av en 
allt större kommun skapar mer trafik och därmed buller. Hur det samtidigt ska vara möjligt 
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att skapa nya goda boendemiljöer kommer att vara en viktig fråga när stadens utveckling ska 
studeras. På de allmänna platserna som parker och torg bör en god ljudmiljö eftersträvas. 
Även här är under 50 dBA sannolikt ett bra riktvärde. 
I närheten av till exempel väg och järnväg kan vibrationer från trafiken utgöra en olägenhet 
för boende och de som vistas i lokaler intill transportlederna. Vid planering av områden 
invid större transportleder kan det krävas att vibrationer utreds i samband med 
detaljplanläggning och lovgivning. Vibrationerna är beroende av markförhållandena samt 
husets grundläggning och konstruktion. I leriga jordar sprider sig vibrationerna längre än i 
sandiga jordar eller i berggrund.  
 

Farligt gods 
Farligt gods transporteras i huvudsak på E6 eller Västkustbanan. Risker kopplade till farligt 
gods beaktas alltid vid planläggning och bygglovsprövning där det är relevant. Riktlinjer för 
samhällsplanering vid leder för farligt gods hämtas från den länsövergripande riskanalys 
som antogs av Länsstyrelsen 2011 (Länsstyrelsen i Hallands län, Meddelande 2011:19). 
 
Farliga verksamheter 
Gasledning  
Genom kommunen går stamnätet för gas, vilket ägs och drivs av bolaget Swedegas. Vid 
ledningen finns en rad säkerhetsavstånd att ta hänsyn till beroende på vad som ska göras på 
platsen. Gasledningen beaktas vid planläggning och bygglovsprövning och som 
utgångspunkt ses 200 meter som gräns för gasledningens influensområde. 
 
Seveso-verksamheter 
För att förebygga allvarliga olyckor inom kemindustrin och begränsa följderna för 
människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.  I Sverige är direktivet 
infört genom lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen, förordningen om skydd 
mot olyckor, miljöbalken, plan- och bygglagen samt arbetsmiljölagstiftningen. I Kungsbacka 
kommun har vi tre verksamheter som räknas som Sevesoanläggningar; FP Festival Products 
AB, Hammargren Pyroteknik AB och Kullagärde bergtäkt där NCC Roads AB är 
verksamhetsutövare. 
God fysisk planering innebär att Sevesoanläggningar i möjligaste mån separeras från annan 
verksamhet. För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor är 
områden nära Sevesoanläggningar inte lämpligt för bostadsbebyggelse. (Ytterligare) 
bostäder i verksamheternas närhet kan leda till begränsningar i möjligheterna till utveckling. 
 
Elektromagnetiska fält 
Rekommenderade säkerhetsavstånd till kraftledningar beaktas alltid vid planläggning och 
bygglovsprövning och då utifrån såväl elsäkerhet som elektromagnetiska fält. För 
elektromagnetiska fält rekommenderar myndigheten Svenska Kraftnät att det används 
samma säkerhetsavstånd vid planering av ny bebyggelse som det görs vid anläggning av 



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

33 
 
nya kraftledningar. Som underlag för sådan planering har Svenska Kraftnät tagit fram en 
magnetfältspolicy. 
 
Förorenad mark 
Kungsbacka har inte någon historik av industri eller andra förorenande verksamheter i 
någon större skala och det finns därför inte så mycket att peka på när det gäller förorenade 
områden.  
Länsstyrelsen har en uppdaterad karta med potentiellt förorenade områden, för detaljerad 
information hänvisar vi till Länsstyrelsens geoportal. I Länsstyrelsens karta finns ett stort 
antal objekt identifierade men där flertalet bedöms innebära liten eller måttlig risk. När det 
gäller objekt med potentiellt stor risk finns flera avfallsdeponier och ett par hamnar 
registrerade. I den historiska innerstaden noteras textilindustri, verkstäder och kemtvättar. 
När det gäller områden med potentiellt mycket stor risk är avfallsanläggningar vid 
Barnamossen och Svinholmen registrerade samt platsen där Tölö Fabriker tidigare 
tillverkade tjärbaserade produkter. Vid Tölö Fabriker genomfördes saneringsåtgärder under 
2019 och 2020. 
I Kungsbacka innehåller lera inom vissa områden så höga bakgrundshalter av arsenik att det 
kan påverka förutsättningarna för att bygga. Frågan om förorenad mark lyfts, utifrån krav i 
Plan- och bygglagen, alltid i samband med planläggning och prövning av bygglov eller 
förhandsbesked och utreds närmare där det visar sig vara relevant. Då Länsstyrelsens karta 
används syns även potentiellt förorenade områden utanför kommungränsen, och kan 
beaktas. 
 
Radon 
Referensnivåer och gränsvärden för radon finns för befintliga och nya byggnader, 
arbetsplatser och dricksvatten. De har tagits fram av statliga myndigheter som Boverket, 
Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket i samråd med bland annat 
Strålsäkerhetsmyndigheten. För Kungsbacka kommun finns en radonriskkarta som togs 
fram vid en utredning 1988. Den är fortfarande relevant och kan användas för en första 
bedömning av mer eller mindre radonrisk. Frågan om radonrisk lyfts, utifrån krav i Plan- 
och bygglagen, alltid i samband med planläggning och prövning av bygglov eller 
förhandsbesked och utreds närmare där det visar sig vara relevant.  
 
Ras, skred och erosion 
Jordlagren inom stora delar av Kungsbacka kommun består av finkorniga jordarter, främst 
lera. Det har inte inträffat några större skred i kommunen som har drabbat bebyggda 
områden men de förekommer, främst längs vattendragen. Att det inte inträffar fler skred i 
bebyggda områden beror till stor del på att man tar hänsyn till stabilitet när man planerar 
och bygger. Utifrån krav i Plan- och bygglagen lyfts alltid de geotekniska frågorna i samband 
med planläggning och prövning av bygglov eller förhandsbesked. 
Genomförda utredningar och kartläggningar visar tillsammans med våra erfarenheter i 
kommunen att det finns många områden där vi behöver ta hänsyn till risker för skred. Mest 
uppmärksamhet får frågan vid planering inom Kungsbacka stad där det pågår mycket 
byggnation och då ofta i anslutning till Kungsbackaån. Inom områden där skredrisk 
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sammanfaller med översvämningsrisk uppstår ytterligare svårigheter. Stabilitetsåtgärder 
kan försämra förutsättningarna för översvämning och omvänt kan åtgärder mot 
översvämning försämra stabiliteten. Kommunen har ansvar för att frågorna hanteras vid 
planering av ny bebyggelse och för att det finns övergripande kunskap om förutsättningarna 
i kommunen. När det gäller befintlig bebyggelse har den enskilde ett långtgående ansvar för 
att skydda sin egendom, men på samma sätt som för översvämningsrisk kan det vara svårt 
att lösa övergripande problem inom avgränsade områden.  
Vi får räkna med att ta större hänsyn till risker för ras, skred och erosion i framtiden. Det 
gäller såväl vid planering av ny bebyggelse som för skydd av befintlig. Klimatförändringar 
leder till mer nederbörd vilket leder till ökat vattentryck i markens porer och försämrad 
hållfasthet. Fler tillfällen med kraftig nederbörd ökar också risken för ras och skred. Större 
flöden i vattendragen leder till ökad erosion vilket också gäller längs kusten där ett högre 
medelvattenstånd i havet kan flytta strandlinjerna inåt land.  
 

Översvämning 
Översvämning kan orsakas av hög havsnivå, höga flöden i ett vattendrag eller ett skyfall. 
Havsnivån stiger när starka vindar ligger på från havet och höga flöden i vattendrag blir det 
vid perioder av snösmältning eller mycket nederbörd. Vid skyfall hinner inte vattnet rinna 
undan vilket kan leda till översvämmade gator och byggnader. Störst konsekvenser blir det 
om flera händelser sker samtidigt.  
Vid planering av ny bebyggelse inom områden med översvämningsrisk behöver vi ta 
hänsyn till sannolikheten för att en översvämning inträffar och vilka konsekvenser det skulle 
kunna innebära. Utöver att skydda byggnader behöver även tillfartsvägarna vara 
framkomliga. Beroende på vad det planeras för kan man acceptera olika nivåer av 
översvämningsrisk. För ett bostadshus kan man acceptera större översvämningsrisk än om 
det gäller ett sjukhus. När det gäller befintlig bebyggelse ligger ett stort ansvar för att skydda 
sig mot översvämningar på den enskilde. Det innebär att det oftast är fastighetsägaren som 
är ansvarig för att förebygga översvämningsrisk eller bekosta konsekvenserna av en 
översvämning. Det är viktigt med samordnade insatser eftersom det kan vara svårt att 
skydda en fastighet om inte grannarna samtidigt gör åtgärder. 
Kommunen ska ha övergripande kunskap om var det finns översvämningsrisk. Vi ska kunna 
informera och ge råd om hur man som fastighetsägare kan förebygga risker och genom 
räddningstjänsten gör vi akuta åtgärder när det behövs. Kommunen kan genomföra 
ytterligare åtgärder, som att bygga översvämningsskydd, så länge det gynnar fler intressen 
än enskilda. 
Klimatförändringar gör att översvämningsrisken ökar. Ökande årsmedeltemperatur ger 
högre havsnivå, mer nederbörd och kraftigare regn som kommer oftare. Vid hantering av 
översvämningsrisk behöver man därför i de flesta fall planera långsiktigt och ta höjd för 
ökande risk. De utredningar som görs tar vanligen hänsyn till prognoser för 
nederbördsmängder och havsnivåer i slutet av seklet. Viktigt att notera är att havsnivån 
förväntas fortsätta stiga även efter 2100. 
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Kärnenergiberedskap 
Det finns en särskild planering för beredskapen kring Ringhals kärnkraftverk. Planeringen 
står inför en större revidering i och med att regeringen har beslutat om nya beredskapszoner. 
Ringhals ligger cirka fem kilometer söder om kommungränsen (i Varbergs kommun). Stora 
delar av Kungsbacka kommun, inklusive Kungsbacka tätort, ingår i den yttre 
beredskapszonen. En olycka vid Ringhals skulle kunna innebära stora konsekvenser för 
kommunen, men sannolikheten för ett större haveri är mycket liten. 
Kungsbacka kommun ingår i kärnenergiberedskapen för Ringhals vilket innebär att vi har en 
särskild planering för kärntekniska olyckor. Inom den yttre beredskapszonen finns 
förberedda skyddsåtgärder som vi behöver ta hänsyn till i den fysiska planeringen. 
Planeringen för de nya beredskapszonerna beräknas träda ikraft den 1 juli 2022. 
 

Krisberedskap och totalförsvar 
Kungsbacka kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla som bor, verkar och 
vistas här. I den fysiska planeringen är det viktigt för oss att ta hänsyn till frågor om 
krisberedskap och totalförsvar. 
 
Krisberedskap 
Krisberedskap bygger på att samhällets normala, dagliga verksamhet förebygger och 
hanterar olyckor och mindre omfattande störningar. Vid allvarliga händelser eller kriser i 
samhället kan resurser förstärkas. Krisberedskapen är den förmåga som skapas i olika 
aktörers dagliga verksamhet och inte en utpekad organisation eller en aktör. 
Grunden i krisberedskapen är samhällsviktig verksamhet. Samhällsviktig verksamhet är 
sådan verksamhet som alltid måste upprätthållas. Ett bortfall eller svår störning i 
verksamheten kan på kort tid leda till en allvarlig kris. Alternativt är verksamheten 
nödvändig för att kunna hantera en kris så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 
Exempel på samhällsviktiga verksamheter finns bland annat inom räddningstjänst, sjukvård, 
skola, äldreomsorg och kommunalteknisk försörjning. 
 
Totalförsvar 
Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har 
totalförsvarsplaneringen återupptagits, vilket beslutades av regeringen år 2015. Totalförsvar 
är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig och består av militärt försvar 
och civilt försvar. 
Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft. Det är den verksamhet som 
ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer 
då beredskapen höjs. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, 
privata företag och frivilligorganisationer. Arbetet bygger på samhällets krisberedskap och 
syftar till att skydda civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna. 
Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten. 
Det civila försvaret bedöms få ytterligare fokus och ökad reglering inom de närmaste åren. 
Det är därför av stor vikt att beredskapshänsyn, ur ett totalförsvarsperspektiv, tas med i den 
fysiska planeringen. 
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Klimatförändringar 
Klimatet förändras och effekterna av det innebär stora konsekvenser för vårt samhälle. 
Genom bra fysisk planering har vi goda möjligheter att anpassa oss till de förändringar som 
kommer att ske. En översiktsplan kan peka på inriktningar som innebär bra förutsättningar 
för klimatanpassning men de kan också ge utmaningar. Planerad markanvändning kan öka 
riskerna för påverkan av klimatförändringar och förutsätta åtgärder för att begränsa dem. 
Jordens medeltemperatur ökar och innebär att havsnivån stiger. I vår del av världen innebär 
det också mer nederbörd och fler tillfällen med extrema väderhändelser. Samtidigt som det 
blir mer vatten att hantera kommer det även bli vanligare med värmeböljor och torrperioder. 
Vilka klimatförändringar som kan förväntas i Kungsbacka och vilka effekter de kan innebära 
beskrivs närmare i kommunens klimat- och sårbarhetsanalys från 2018. 
Utveckling enligt översiktsplanen innebär att den största andelen tillkommande bebyggelse 
kommer hamna i staden. Det skapar goda förutsättningar för minskad klimatpåverkan men 
innebär samtidigt utmaningar när det gäller klimatanpassning.  Klimatförändringar kommer 
innebära mer vatten i staden som i anslutning till Kungsbackaån redan är utpekat som ett 
område med betydande översvämningsrisk. Utveckling enligt översiktsplanen förutsätter 
därför möjligheter att reglera vattennivån i ån eller andra storskaliga åtgärder för att skydda 
såväl befintlig som tillkommande bebyggelse och infrastruktur. Andra åtgärder kan vara att 
undvika utbyggnad inom vissa områden eller kräva en viss höjdsättning av byggnader och 
tillfartsvägar. Mer nederbörd och fler skyfall i mer samlad bebyggelse innebär också ökande 
krav på långsiktigt hållbara dagvattensystem.  
Trots att nederbördsmängden per år ökar kommer det också bli fler och längre perioder med 
mindre vatten. Värmeböljor kommer att inträffa oftare än idag och det blir fler och längre 
torrperioder. Vissa grupper så som äldre och sjuka är särskilt utsatta vid värmeböljor. 
Skuggande träd, större grönområden och vattenmiljöer bidrar till sänkta temperaturer. Det 
är särskilt viktigt att tänka på i staden där alla hårdgjorda ytor och byggnader gör att 
temperaturen är högre jämfört med omlandet. 
2016 skrev Kungsbacka kommun under Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors) och 
förbinder sig därmed att arbeta aktivt med att begränsa klimatpåverkan. Avtalet innebär 
även åtaganden när det gäller klimatanpassning. Som en följd av Borgmästaravtalet antogs 
2018 en klimatstrategi. Den består av politiskt antagna mål för att minska utsläppen och 
anpassa samhället till ett förändrat klimat. Målet för klimatanpassning säger att “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.” Arbete med klimatanpassning behöver 
inkluderas i alla delar av kommunens planering där det är relevant. Klimatstrategin säger att 
vi ska börja med kommunens risk- och sårbarhetsanalys samt den fysiska planeringen. 
Framöver behöver fler sektorer inkluderas och det är även viktigt att arbetet samordnas och 
förankras inom organisationen.  
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Användning av mark och vatten 
Riktlinjer som presenteras under kapitlet Användning av mark och vatten är generella 
riktlinjer som gäller över hela kommunens yta om inte ett geografiskt område benämnts. Mer 
detaljerade riktlinjer finns inom avsnitt för ”Bebyggelse”, ”Natur & Friluftsliv” och ”Trafik” 
samt under respektive underrubrik i dessa avsnitt. 
 
Riktlinjer för användning av mark och vatten: 

• Ny bebyggelse prioriteras inom utvecklingsorter och verksamhetsområden. I 
utvecklingsorter får därför i avtagande prioritetsordning från stations- och 
centrumnära lägen jordbruksmark tas i anspråk.  

• Vi ska uppmärksamma, nyttja och stärka de gratistjänster som naturen ger oss i form 
av ekosystemtjänster.  

• I områden med höga naturvärden får exploatering endast ske om det finns ett 
väsentligt samhällsintresse och alternativa lösningar saknas.  

• Skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder ska genomföras i närområdet vid 
exploatering i områden med höga naturvärden.  

• Vi ska arbeta för en regional materialförsörjningsstrategi. 
• Vi arbetar enligt överenskommelserna i Göteborgsregionens fördjupade strukturbild 

för kustzonen. 
• Vi ska värna och tillgängliggöra de gröna kilarna som ingår i Göteborgsregionens 

strukturbild.  
• Varje exploateringsprojekt ska bidra till att god vattenstatus på sikt uppnås. 
• Vi ska eftersträva god ljudkvalitet i parker och naturområden.  

 
I detta kapitel uttrycks vår viljeinriktning för hur kommunen ska utvecklas fram till 2040 
utifrån förutsättningen att kommunen enligt prognos sannolikt kommer att ha omkring 
130 000 invånare år 2050. Kommunen har sedan årtionden varit bland de kommuner som 
växer mest i Sverige. Mycket beroende på närheten till arbetsmarknaden i Göteborg och den 
långa attraktiva kusten. Förutsättningarna för hur kommunen växer finns i kapitlet Strategi 
som inleds med hur omvärlden påverkar kommunen. De hänsynstaganden kommunen 
måste göra i all planering finns beskrivna i kapitlet Riksintressen samt andra värden och 
hänsyn där bland annat lagkrav för planeringsprocessen ingår.  
Utvecklingen i kommunen ska främja en struktur som fungerar väl för invånare, samtidigt 
som den är resurssnål både vad det gäller ekonomi och hur vi hanterar vår natur. Vi ska 
värna och utveckla förutsättningar för ett brett utbud av kultur, idrott och service i 
kommunen där invånare möts. Fokus för denna översiktsplan är främst att värna 
möjligheten till ett välfungerande vardagsliv, där skola, hållplats och mataffär finns i ett nära 
samband. Dessa funktioner ses som grunden i det vi kallar centrum. Ofta gynnas flera typer 
av utbud av att ligga nära ett tätare centrum. Hela kommunen delas in i områden baserat på 
planerad markanvändning.  
Den viktigaste faktorn för kommunens utveckling och dess förmåga att vara hållbar är 
tillgången till god infrastruktur och kollektivtrafik. Denna utveckling sker i samverkan med 
Trafikverket, Hallandstrafiken och Västtrafik. Det är för den långsiktiga utvecklingen av 
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infrastruktur som strategibilden har kompletterats med en utblick till 2060. Behovet av 
infrastruktur är starkt kopplat till den stora arbetspendlingen norrut mot Göteborg. Stråken 
Västkustbanan, E6 och Säröleden är av mycket stor betydelse för kommunen. Trafikplatserna 
och stationerna är viktiga noder. Inom kommunen finns hela fyra stationer.  
Viktigt för folkhälsa, trivsel och hållbarhet är tillgängliga och kvalitativa parker och 
naturområden. I denna plan har stort fokus lagts på den gröna infrastrukturen som 
återspeglar de gröna kilarna i GR:s strukturbild. Det har också varit viktigt att områden inåt 
landet binds ihop med den för kommunen så viktiga kusten.  
Många av kommunens höga naturvärden återfinns i den gröna infrastrukturen. Det finns 
även höga naturvärden som inte ligger inom grön infrastruktur och exploatering ska 
undvikas i dessa områden. Rör det sig om ett väsentligt samhällsintresse som utveckling av 
en ny stationsort och hållbara alternativa lösningar saknas kan exploatering ske. Då ska 
skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder genomföras i närområdet. 
Ekosystemtjänster, gratistjänster naturen ger oss, till exempel fördröjning av vatten, 
temperaturutjämning i staden och pollinering ska användas i samhällsplaneringen. Att 
uppmärksamma, nyttja och stärka ekosystemtjänster är ofta kostnadseffektivt och bidrar 
många gånger till mer attraktiva boendemiljöer jämfört med tekniska system. 
Förslaget bygger på en fokusering kring våra stationsorter i syfte att stärka dem så att de kan 
bli en robust stomme i kommunen som kan erbjuda invånarna ett attraktivt utbud. Övriga 
orter och landsbygden kommer också att växa, men inte lika kraftigt. Förslaget möjliggör en 
tillväxt utifrån strategin att över hälften av befolkningstillväxten ska kunna rymmas i 
Kungsbacka stad och totalt omkring trefjärdedelar ska kunna rymmas i de tre prioriterade 
orterna. Hur bostadstillväxten sker, styrs sedan i bostadsförsörjningsprogrammet. Förslaget 
utgår från att stor del av våra nya invånare får möjlighet att bosätta sig nära våra stationer 
vilket bidrar till att större andel av befolkningen kan resa hållbart. I närhet till stationerna 
finns också möjligheter till att skapa arbetsplatser. Samtidigt skapar vi förutsättningar för en 
attraktivare stad med större utbud och med fler arbetsplatser så att färre behöver pendla ut 
från Kungsbacka. I kustbygd och landsbygdens västra och norra delar har kommunen en 
restriktiv hållning till nya bostäder, eftersom bebyggelsetrycket här är mycket högt. I de 
sydöstra delarna av landsbygden finns ingen sådan restriktivitet utan landsbygden kan 
kompletteras med bostäder i lämpliga lägen. För de sydöstra delarna pekas Gällinge ut som 
en viktig servicepunkt. Övriga delar av kommunen har en utvecklingsort inom 
kommundelen. Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att med den kraftiga tillväxt 
Kungsbacka kommun har, kommer ingen kommundel att sakna tillväxt. 
 
Näringsliv 
Kommunen ser positivt på till ett utvecklat näringsliv över hela kommunen. Den mark 
näringslivet behöver för sin utveckling pekas ut översiktligt. Placering av näringsliv i 
kommunen är främst inom centrum i utvecklingsorterna, i verksamhetsområden och på 
landsbygden. Dessa områden passar för olika typer av näringsliv. I centrum av Kungsbacka 
stad är kontor lämpligt, medan det i verksamhetsområdet i Frillesås är lämpligt med 
produktion. Beroende på omgivande infrastruktur kan områden i de yttre delarna av 
utvecklingsorterna också bebyggas med verksamheter med liten omgivningspåverkan, så 
som handel och kontor. På landsbygden prioriteras företagande i areella näringar och turism 
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vid kust- och friluftscentra samt längs de stora vandrings- och cykellederna. Kustcentra 
återfinns också i utvecklingsorter och även här främjas etablering av turismrelaterat 
näringsliv som stärker kustens attraktivitet. I verksamhetsområdena kan verksamheter och 
kommunal service med omgivningspåverkan etableras.  
 
Jordbruksmark och andra betydelsefulla samhällsintressen 
Jordbruksmark som försvinner genom exploatering går inte att återställa. Förtätning är den 
viktigaste strategin för att undvika att byggnation sker på jordbruksmark, men 
ianspråktagande av jordbruksmark kan inte alltid undvikas.  
I samband med att fördjupningarna tas fram för Kungsbacka stad och Anneberg kommer 
avgränsningarna att studeras och jordbruksmark värderas i förhållande till andra 
betydelsefulla samhällsintressen. Särskilt viktigt är detta i lägen med stor närhet till station 
och därmed unik möjlighet till en hållbar livsstil. Vid planering av ny bebyggelse är 
inriktningen att marken utnyttjas effektivt genom en tätare bebyggelse nära centrum eller 
station så att den exploaterade ytan blir så liten som möjligt. 
 

 
Andel jordbruksmark inom prioriterade utvecklingsorter och landsbygden redovisad i översiktsplanen. 
Redovisad jordbruksmark inom utvecklingsorter innebär inte att all jordbruksmark inom orterna kommer att 
exploateras. 

På landsbygden ska nybyggnation främst ske genom komplettering och användning av 
mark som redan är intill annan bebyggelse. Genom att styra landsbygdsutvecklingen längs 
stråk med god infrastruktur motverkas en utspridd bebyggelse. På så sätt undviks att 
jordbrukslandskapet fragmenteras. Om vi tillåter bebyggelse i jordbrukslandskapet utanför 
våra utvecklingsorter begränsar vi möjligheten för jordbruksnäringen att utvecklas. Fler 
bostäder kring ett aktivt jordbruk ökar risken för att någon av de boende upplever 
olägenheter, vilket i sin tur kan leda till inskränkningar för jordbrukaren. 
Utifrån avvägningen att bebygga områden inom utvecklingsort tätt kontra att bebygga 
landsbygden med enstaka bostäder så minimerar förslaget påverkan på jordbruksmark 
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samtidigt som vi kan förse invånarna med bostäder som har närhet till service och 
arbetsplatser. På så sätt minimeras fragmentering av jordbruksmarken och hela 
sammanhängande områden kan bevaras. 
Verksamhetsområden har ett stort värde för kommunen då de ger arbetsplatser och yta för 
viktig kommunal verksamhet så som återvinningscentraler. De behöver ofta ligga intill stora 
trafikstråk för att transporterna ska bli så hållbara som möjligt. Det gör alternativa 
lokaliseringar som är likvärdiga och genomförbara svåra att hitta. 
 
  
Klimatförändringar och översvämningsrisk  
Utveckling enligt översiktsplanen innebär utmaningar när det gäller klimatförändringar och 
våra möjligheter att anpassa oss till dem. Den största andelen tillkommande bebyggelse 
hamnar i staden, där också de största utmaningarna på grund av klimatförändringar finns. 
Det behöver planeras för att dämpa effekterna av allt vanligare värmeböljor och det blir mer 
bebyggelse inom områden med ökande skredrisk. Men den största utmaningen ligger i att 
hantera ökande översvämningsrisk. Större mängd nederbörd och mer frekventa skyfall 
ställer stora krav på fungerande dagvattensystem i en samtidigt allt tätare stadsmiljö. Mer 
nederbörd leder till fler tillfällen med höga flöden i Kungsbackaån samtidigt som 
stormhöjningar av en allt högre havsnivå på lång sikt kan ge enorma konsekvenser. 
Ett antagande av översiktsplanen innebär att vi tar oss an utmaningen. Fördelarna med en 
koncentrerad stad och en större andel av befolkningen i den, väger upp nackdelarna med de 
ökande riskerna. Tidsperspektivet i det antagandet är längre än översiktsplanens och blickar 
en bit bortom nästa sekelskifte. 
Det finns flera sätt att hantera ökande översvämningsrisk. Att det ska byggas mer i staden 
betyder inte att det ska byggas överallt. Vissa områden är mindre lämpliga för hus men kan 
användas för andra ändamål. Planeringsnivåer är ett verktyg. Hus ska grundläggas på en 
marknivå där översvämningsrisken är rimlig eller helt kan uteslutas. Gator och grönytor kan 
ligga lägre än hus. Tekniska skydd som permanenta vallar och murar eller tillfälliga skydd 
som ställs upp vid behov kommer användas för såväl tillkommande som befintlig 
bebyggelse. Vi behöver också ge mer plats för vattnet i en växande stad. Gröna ytor och 
korridorer behövs för att infiltrera, fördröja och leda vatten vidare så det inte orsakar skador 
eller utgör hinder.  
I översiktsplanen görs en del ställningstaganden kring klimatförändringens utmaningar och 
åtgärder som behövs för att bemöta dem. Riktlinjerna är övergripande men fungerar som 
grund för fortsatt arbete. En översvämningsstrategi ska tas fram, det arbetas med en 
dagvattenplan och kommande fördjupning av översiktsplanen, för Kungsbacka stad, 
kommer ytterligare förtydliga och definiera hur arbetet med klimatanpassning ska 
fortskrida. 
 

 
Kustzonsplanering 
Kungsbacka kommun har godkänt och står bakom den fördjupade strukturbilden för kusten 
som arbetats fram i samarbete med andra kustkommuner i Göteborgsregionen samt Orust 
och Uddevalla. Arbetet består förenklat av sex gemensamma överenskommelser och en 
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kartbild som illustrerar de strukturerande elementen i kustzonen. Den fördjupade 
strukturbilden ska fungera som ett stöd och sätter ramarna för avvägningar och 
prioriteringar i kommunernas planeringsarbete. Vidare visar den på de viljeinriktningar som 
ska utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i den mellankommunala 
kustzonsplaneringen. Överenskommelserna består av en övergripande rubrik samt 
underpunkter som mer konkret beskriver kopplingen till kommunal planering och möjliga 
åtgärder. 
Kungsbackas kust och hav gränsar till Varberg i söder och Göteborg i norr och inom många 
frågor behöver kommunerna samarbeta, till exempel inom vattenförvaltning. Mer specifikt 
skulle det kunna handla om utökad dialog med grannkommunerna om marina 
områdesskydd eller infrastruktur för det marina friluftslivet. Allt fler olika anspråk på 
havsområdet innebär behov av planering och kunskap men en aktiv kommunal 
kustzonsplanering är en relativt ny företeelse och det finns därmed mycket att arbeta vidare 
med.  
Det finns fortfarande en stor kunskapsbrist kring våra marina områden och som regel bör 
försiktighet iakttas så att inte naturvärden och ekosystemtjänster tar skada av olika 
användningar.  
 
Materialförsörjning 
Kungsbacka har som expansiv kommun ett behov av byggmaterial till byggnader och 
infrastruktur. En väl genomtänkt materialförsörjningsplanering kan bidra till en minskad 
användning av naturgrus, att naturresurserna sand, grus och berg används på ett hållbart 
sätt, samt ett minskat behov av transporter. Detta är extra viktigt i tätbefolkade områden där 
konkurrensen om marken är stor. Att ta ansvar för kommunens behov av material kan 
innebära täkter i närområdet men samtidigt ska det inte stå i konflikt med regionens 
vattenförsörjningsplanering. 
Precis som med till exempel dricksvattenförsörjningen så kan man se materialförsörjningen 
som en regional fråga. Genom att gemensamt samarbeta för att få bästa möjliga lokalisering 
av nya täkter så kan transportbehoven och störningen minska. Behovet av ballast styrs 
framför allt av byggkonjunkturen och infrastruktursatsningar. För att en 
materialförsörjningsplan ska kunna vara ett kraftfullt stöd i planeringen ska flera 
överväganden göras och konsekvenserna av dessa studeras, vilket lämpligen görs inom 
ramen för mellankommunala samarbeten. Varje kommun kan verka för att cirkulära system 
kring materialhantering underlättas genom dialog med branschen och effektiv 
markanvändning. 
 

Bebyggelse 
Riktlinjer för bebyggelse: 

• I utvecklingsorterna ska större delen av kommunens bebyggelseutveckling ske. Fler 
kommuninvånare ska ha nära till vardagsservice, rekreation, kultur och god 
kollektivtrafik.  

• Vi ska eftersträva god ljudkvalitet i utemiljöer vid skolor, förskolor och vårdlokaler. 
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• System för dagvatten ska utformas så att de förbättrar vattenkvaliteten och minskar 
risken för översvämning. Dessa bör så långt som möjligt samordnas med ytor för 
rekreation och biologisk mångfald. 

• I första hand ska nya byggnader placeras på översvämningssäker marknivå och 
avsteg ska motiveras. I andra hand ska tekniska åtgärder användas som 
översvämningsskydd. 

• Vid förändring eller förnyelse av en plats ska kulturmiljövärden, inom området eller i 
dess direkta närhet, identifieras och analyseras. 

Kungsbacka kommuns mest framträdande karaktärsdrag är den långa kustremsan, 
jordbrukslandskapet, skogsområden och bitvis tät villabebyggelse. Kommunen som den ser 
ut i dag har vuxit fram under lång tid i samspel mellan naturen och människa. Flera 
värdefulla kulturmiljöer vittnar om kommunens rika historia. Vid förändring eller förnyelse 
av en plats ska kulturmiljövärden identifieras och analyseras. 
Kungsbacka kommun är en attraktiv kommun att bo i. Pendlingsavstånd till 
arbetsmarknaden i Göteborg och den långa kusten bidrar starkt till attraktiviteten. Det gör 
att både vår kustbygd och landsbygd är tätbebyggd jämfört med övriga halländska 
kommuner. Antalet förfrågningar om att bygga nya bostadshus på en ny plats utanför 
orterna är mycket högt i kommunen. Därför har vi tydliga riktlinjer som styr vilka 
förfrågningar som kan få godkänt utanför utvecklingsort för att styra mot en hållbar 
bostadsutveckling. 
De orter som har grundläggande service utvecklar vi vidare och de kallas utvecklingsorter. 
Kungsbacka stad, Anneberg och Åsa är prioriterade utvecklingsorter, dit den största delen 
av kommunens utveckling styrs. Den allra största delen av kommunens nya bebyggelse 
kommer att ske i Kungsbacka stad.  
Kungsbackas invånare ska ha tillgång till rekreationsytor och platser för möten och 
kulturupplevelser. För att invånare ska kunna mötas på jämlika villkor i alla åldrar är det 
viktigt att det finns god tillgång till offentliga rum och platser i olika delar av kommunen. 
Vid utemiljöer i anslutning till kommunal service eftersträvar kommunen god ljudkvalitet. 
I centrum är bebyggelsen tätast och här återfinns de flesta verksamheterna och utbudet av 
olika upplevelser.  Här kan fler attraktiva boenden skapas med närhet till vardagsservice, 
rekreation, kultur och god kollektivtrafik i utvecklingsorternas centrum. Här finns ett 
blandat bostadsutbud för att göra kvarboende i kommundelen möjligt.  
Vid all byggnation finns många säkerhetsaspekter att ta hänsyn till. För att minska risken för 
översvämning behöver vi smarta dagvattenlösningar som också kan förbättra 
vattenkvaliteten. Dessa bör så långt som möjligt samordnas med ytor för rekreation och 
biologisk mångfald. 
Där risk för översvämning finns ska nya byggnader i första hand placeras på 
översvämningssäker marknivå. I andra hand ska tekniska åtgärder användas som 
översvämningsskydd. 
Kungsbacka kommun tillämpar kommunalt huvudmannaskap på allmänna platser inom 
Kungsbacka stad. Enskilt huvudmannaskap tillämpas generellt sett för allmänna platser i 
övriga utvecklingsorter. Inom nya detaljplaner på platser med komplex dagvattenhantering 
kan kommunalt huvudmannaskap eller delat huvudmannaskap tillämpas. 
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Inom utvecklingsorter 
Riktlinjer inom utvecklingsorter: 

• Aktuella fördjupade översiktsplaner ska styra utvecklingen av prioriterade 
utvecklingsorter.  

• I centrum, centrumnära och stationsområden möjliggör vi att näringsliv, varierande 
boendeformer och rekreation blandas. Centrum ska vara tätare bebyggt än övriga 
delar av utvecklingsorten.  

• Vi arbetar för att allmänna platser, stråk och offentliga miljöer är trygga, säkra och 
tillgängliga för alla.   

• Förutsättningar för vardagsnära friluftsliv ska bevaras och utvecklas.  
• Gröna stråk och områden som är viktiga för den biologiska mångfalden ska värnas 

och utvecklas.  
• Inom utvecklingsorterna planeras nya bostadshus generellt genom detaljplan. Nya 

enstaka bostadshus kan prövas med förhandsbesked i lämpliga områden utanför 
planlagt område.  

• Verksamheter med liten omgivningspåverkan och många arbetstillfällen ska 
företrädesvis placeras inom utvecklingsorterna. 

Inom utvecklingsorterna, särskilt de prioriterade orterna, kommer större delen av 
nybyggnationen att ske. Mycket av bebyggelsen kommer att vara bostäder, men vi kommer 
också att behöva lokaler för kommersiell och kommunal service i centrala delar av 
utvecklingsorterna.  
Inom utvecklingsorter ska invånare ha tillgång till rekreationsytor och platser för möten och 
kulturupplevelser. För att invånare ska kunna mötas på jämlika villkor i alla åldrar är det 
viktigt att det finns god tillgång till trygga offentliga rum och platser i olika delar av 
kommunen.  
Här kan fler attraktiva boenden skapas med närhet till vardagsservice, rekreation, kultur och 
god kollektivtrafik i serviceorternas centrum. I centrum ska bebyggelsen vara tätast och här 
återfinns de flesta verksamheterna och utbudet av olika upplevelser. 
Vi ska fokusera på staden för att skapa förutsättningar för fler invånare, fler arbetstillfällen, 
större utbud, mångfald och puls. För att nå detta behöver Kungsbacka stad en blandning av 
många olika funktioner. Redan idag vet vi att ett stort antal äldreboenden kommer att 
behöva byggas under de kommande åren. Mycket pekar på att majoriteten av dessa behöver 
placeras i Kungsbacka stad. För skolorna finns det möjlighet att bygga nya på flera olika 
ställen i kommunen. Tanken med att prioritera tre av kommunens orter är att dessa orter ska 
växa så mycket att de kan kompletteras succesivt med kommunal service, till exempel en ny 
skola. 
De yttre delarna av utvecklingsorterna domineras ofta av villabebyggelse men kan också 
innehålla icke störande verksamheter.  
På några ställen finns grupper med villor som inte regleras av detaljplan. Om området har 
god tillgång till vardagsservice och infrastruktur, kan dessa grupper med fördel 
kompletteras med några villor till. Var och hur många nya tomtplatser området tål, prövas i 
lokaliseringsstudie som beslutas i byggnadsnämnden. Därefter kan förhandsbesked ges. 
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Fördjupningar för prioriterade orter 
I de tre prioriterade utvecklingsorterna Kungsbacka stad, Åsa och Anneberg kommer större 
delen av kommunens befolkningstillväxt att ske. Gemensamt för de tre är att de har stationer 
som erbjuder god kollektivtrafik. Utvecklingen i dessa orter är så viktig att det behöver 
utredas i en fördjupad översiktsplan som visar hur orten växer bäst. En fördjupning har 
redan tagits fram för Åsa. Vårt mål är att utvecklingen i alla de tre prioriterade 
utvecklingsorterna ska styras av en aktuell fördjupad översiktsplan.  
 
Kungsbacka stad  
Mer än hälften av de nytillkomna bostäderna i kommunen ska byggas i Kungsbacka stad. 
Staden ska ge plats för ett växande näringsliv, både i stadens centrum och 
verksamhetsområden. Vi behöver också ytor för kommunal service så som skolor och 
äldreboenden. En större stad får större utbud, mångfald och puls vilket attraherar arbetskraft 
till kommunen och kan göra staden till ett attraktivt besöksmål.  
Närheten till havet och Kungsbackaån ger möjlighet till att skapa en attraktiv stad. I närhet 
till vatten finns goda möjligheter till rekreation. Kommunen är en kustkommun och kan 
staden bli mer av en kuststad kan det stärka stadens identitet och stärka dess attraktionskraft 
både som boendeort, besöksmål och för företagsetableringar. Hantering av dagvatten i 
staden och skydd mot översvämningar blir en viktig fråga att hantera i arbetet med att vara 
en vattennära stad.  
En stad som fungerar väl innebär många möjligheter till möten, både inomhus och utomhus. 
Staden behöver ett gångvänligt centrum med en blandning av olika boendeformer och olika 
typer av verksamheter. Ett finmaskigt gång- och cykelnät ger staden många fina lägen att 
utveckla. Likaså behövs fungerande kollektivtrafik och möjlighet till varutransporter. 
Stadens trafiksystem behöver noga studeras.  
Staden behöver byggas yteffektivt och tätt, men samtidigt erbjuda parker och naturområden 
för rekreation.   
Staden består av många spännande årsringar. Nya områden som växer fram kommer tydligt 
att visa på en ny tid. En arkitekturpolicy bör tas fram för att tydliggöra vad kommunen vill 
med stadens profil och identitet.  
 
Anneberg  
Anneberg är en stationsort med stor möjlighet att utvecklas. Utredningsområdet för den 
fördjupade översiktsplanen sträcker sig väster om stationen upp i Skårbybergen. I arbetet 
med den fördjupade översiktsplanen ska kommunen utreda om det är rimligt att bebygga 
berget och ge fler möjlighet att bo nära stationen.   
Kungsbackaån är utöver stationen ortens stora tillgång. Dess vindlande flöde genom 
centrum ger möjlighet till rekreation och växt- och djurlivet i dess närhet är rikt. Ån innebär 
också utmaningar med bristande stabilitet och översvämningar.  
Genom Anneberg går också den statliga Älvsåkersvägen. Samhället ligger på båda sidor och 
behöver länka ihop norr med söder.  
Anneberg är en viktig plats för näringslivet och ska fortsätta vara det. Det kommer att vara 
viktigt att hitta nya ytor där verksamhetsområden kan ligga. 
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Åsa  
November 2013 antog kommunfullmäktige fördjupningen av översiktsplanen för Åsa. Här 
finns ställningstaganden för Åsa tätort utifrån ett uppdrag som gavs i ÖP06. Syftet med den 
fördjupade översiktsplanen är främst att växa med fler bostäder och företag. 
 
Utanför utvecklingsort 
Riktlinjer utanför utvecklingsorter: 

• Areella näringar, småskalig kommersiell service, turism, friluftsliv och biologisk 
mångfald prioriteras. 

• Ny bostadsbebyggelse inom landsbygdsutveckling sker endast genom enstaka 
lokaliseringsprövningar (förhandsbesked) och ska i första hand ske 
genom komplettering där bebyggelse redan finns. Jordbrukslandskapet ska inte 
fragmenteras. 

• Inom kust- och landsbygd tillämpas restriktiv hållning till ny bostadsbebyggelse. 
• Inom utredningsområden för utvidgad utvecklingsort tillåts ingen ny bebyggelse 

innan beslut om kollektivtrafiklösning för väg 158 fattats. 
• Lygnern och Fjärås bräckas värde som dricksvattenresurs prioriteras framför andra 

konkurrerande intressen. 
• Stora Hornsjön och grundvattenförekomsten i Förlanda ska utredas som 

vattenskyddsområde.  
 

Kungsbacka kommuns mest framträdande karaktärsdrag är den långa kustremsan, 
jordbrukslandskapet, skogsområden och bitvis tät villabebyggelse.  
Östra delarna av Kungsbacka präglas av böljande jordbrukslandskap och en genuin 
bebyggelsemiljö där bebyggelsen är gles och vägarna följer landskapet på ett naturligt sätt. 
Landskapet som det ser ut i dag har vuxit fram under lång tid i samspel mellan naturen och 
människors brukande av jorden.    
Det nordhalländska kustlandskapet har fått sin karaktär genom långvarig och kontinuerligt 
brukande, exempelvis genom bete eller slåtter. Det har givit landskapet en prägel av kala 
berghällar, låg buskvegetation och ljung. I Kungsbacka finns många öar, bitvis en skärgård, 
och på flera ställen dominerar höglänt, bergig terräng som skjuter ut i havet och ger upphov 
till en påtagligt flikig topografi. Det finns även inslag av betad hagmark, speciellt på 
Onsalahalvön.  
Vi vill verka för en bättre balans mellan den expansiva västra delen av kommunen och den 
modest växande östra delen. I Kungsbacka får vi in många ansökningar om att bygga runt 
om i kommunen. Förutsättningarna för utveckling av kommunens lands- och kustbygd 
varierar beroende på områdets läge och förhållanden. Kommunen är mer tätbefolkad i de 
västra delarna än i de östra delarna, även om trycket att få bygga är hårt över hela 
kommunen. Efterfrågan på mark är i synnerhet störst i staden, i större tätorter och längs med 
kusten. Även i utkanten av våra tätorter som kan erbjuda service till invånarna är 
bebyggelsetrycket högt och ny bebyggelse kan påverka möjligheten till en långsiktigt hållbar 
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tätortsutveckling. Det höga bebyggelsetrycket beror även på vårt läge i Göteborgsregionen 
och att vi ligger på pendlingsavstånd till Göteborg.  
Kungsbacka kommun har, utöver våra utvecklingsorter och naturområden, delats in i tre 
övergripande zoner; landsbygdsutveckling, landsbygd och kustbygd. De avvägningar och 
ställningstaganden som ligger till grund för bedömningar redovisas i följande text.  
Slutsatsen av bedömningarna redovisas i form av geografiska riktlinjer som ska vara ett stöd 
vid lokaliseringsprövningar av ny bebyggelse. Områden redovisas som vid en avvägning 
bedömts med restriktiv hållning till nya bostäder (kust- och landsbygd) respektive 
där nya enstaka bostäder i rätt lägen kan tillåtas (landsbygdsutveckling). 
 
Landsbygdsutveckling 
Området för landsbygdsutveckling definieras i huvudsak av Kungsbackas östra kommundelar. 
På landsbygden kan avstånden vara längre och befolkningsunderlaget räcker inte till för att 
erbjuda invånarna kollektivtrafik och offentlig eller kommersiell service. En gles 
eller utspridd bebyggelse innebär högre kostnader för att upprätthålla den kommunala 
servicen, som exempelvis hemvård, renhållning, skolskjuts och skolor.  
Ny bebyggelse på landsbygden ska därför alltid lokaliseras genom komplettering och 
användning av mark som redan är tagen i anspråk intill annan bebyggelse, längs med vägar 
och på ett sätt som ansluter till det historiska bebyggelsemönstret. På så vis kan också 
obebyggda delar av landskapet bevaras och redan gjorda investeringar i vägar och annan 
infrastruktur kan tas till vara på. Bebyggelsen ska utvecklas sammanhållet genom 
kompletteringar som inte utökar befintliga bebyggelsegrupper. Särskild hänsyn ska tas till 
jord- och skogsbruket så att inte tillkommande bebyggelse begränsar deras möjlighet att 
utvecklas.  
Nya bostäder och verksamheter på landsbygden har fördel av en lokalisering nära de 
allmänna vägarna, längsta avstånd ska vara som mest två kilometer. Gällinge, som har skola 
och lanthandel, är en viktig servicepunkt för denna del av landsbygden. 
I våra landsbygdsmiljöer ska inga större utbyggnader ske. En spridd bebyggelseutveckling i 
områden på landsbygden kan långsiktigt leda till ökade kostnader för kommunen vad gäller 
service till medborgarna. Det är inte tänkt att en utvidgad bebyggelse ska växa fram, utan 
sådan ska ske inom våra utvecklingsorter. I områden med konstaterat högt bebyggelsetryck 
kan kommunen behöva ta fram en lokaliseringsstudie för att kunna styra mot en hållbar 
bebyggelsestruktur. 
 
Kust- och landsbygd 
Kust- och landsbygd definieras av områden där bebyggelsetryck är starkt, som i huvudsak 
utgörs av mellanrummet kring våra utvecklingsorter, kustområdet, Onsalahalvön samt det 
storskaliga odlingslandskapet i Myra.  
Kommunen ska växa och utvecklas främst inom våra prioriterade utvecklingsorter. En 
utbyggnad utanför våra orter kan få omfattande ekonomiska konsekvenser för att kunna 
motsvara den kommunala servicen, en spridd bebyggelse bidrar inte till utveckling av 
hållbara strukturer gällande kollektivtrafik, kommunal service och tekniska system. Det är 
viktigt att vi inte steg för steg bygger bort orternas möjligheter att växa på ett ekonomiskt 
och miljömässigt hållbart sätt på lång sikt. Även enstaka enbostadshus behöver sättas i ett 
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större perspektiv, då risken är stor att åtgärden kommer att upprepas med anledning av det 
starka bebyggelsetrycket. 
För att säkerställa en hållbar utveckling inom kust- och landsbygd behöver kommunen 
tillämpa en restriktiv hållning till nya bostadshus på nya platser. Detta eftersom ny 
bebyggelse riskerar att försvåra en ändamålsenlig användning och planläggning i framtiden. 
Tydliga gränser mot omgivande landskap är viktigt för utvecklingsorternas identitet. Ibland 
kan utvecklingsorter tendera att växa ihop och då är det viktigt att värna det mellanrum som 
finns kvar för att stärka kulturlandskapets läsbarhet. 
I de fall ny bebyggelse kan tillkomma utan föregående prövning i detaljplan, ska 
lokaliseringsprövning ske utifrån plan- och bygglagen och rekommendationerna i denna 
översiktsplan. Kompletteringar får inte medföra krav på planläggning, ska vara avgränsad 
utifrån dess unika förutsättningar och får inte utöka utsträckningen av den befintliga 
sammanhållna bebyggelsen i området, exempelvis lucktomt och generationsväxling. 
Byggnadsnämnden har möjlighet att ta fram riktlinjer för hur dessa undantag ska tolkas för 
att underlätta avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen.  
 
Näringsliv utanför utvecklingsort 
Ett starkt näringsliv är viktigt för kommunen. Inom kust- och landsbygden kännetecknas 
näringslivet av företag inom jordbruket som bidrar till en levande landsbygd. Det finns en 
stor potential för att komplettera jord- och skogsbruket med lokal förädling och 
besöksnäringar samt utveckling av matturismen med exempelvis restauranger, caféer, 
gårdsbutiker och besöksgårdar. Företag som kompletterar jord- och skogsbruket ska 
prioriteras.  
Turism- och friluftsverksamheter är viktiga då de främjar landsbygdsutvecklingen och 
stärker kommunen. Vid kust- och friluftscentra samt längs de stora vandrings- och 
cykellederna är förutsättningarna för näringsliv goda och kommunen uppmuntrar till 
etablering här. Kustcentra återfinns också i utvecklingsorter och även här främjas etablering 
av turismrelaterat näringsliv som stärker kustens attraktivitet. 
Vi behöver även pröva om småskalig kommersiell service som kan bidra till en levande 
landsbygd, till exempel lanthandel eller bageri, är lämpliga med hänsyn till transporter på 
små vägar, områdets förutsättningar och verksamhetens omgivningspåverkan med mera. 
Större verksamheter prövar vi vanligen genom detaljplan i antingen en utvecklingsort eller 
ett verksamhetsområde. Företag som är transportintensiva, störande eller med annan 
omgivningspåverkan, som åkerier och stora lager, ska lokaliseras till utpekade 
verksamhetsområden. Företag med många besökare, kunder eller anställda ska ligga med 
god tillgång till kollektivtrafik inom våra orter för att verksamheten ska kunna utvecklas 
hållbart. 
Vid lokalisering är det viktiga att väga in aspekter som återanvändning av jordbrukets 
överblivna ekonomibyggnader, förhållanden till infrastruktur, kommunal service, hänsyn till 
landskapsbild samt miljöaspekter. Särskild hänsyn ska tas till att företagen integreras med 
befintlig bebyggelse och utgör ett naturligt inslag i bebyggelsemiljön. 
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Vattenförsörjning  
Ett första steg mot en hållbar vattenförsörjning är att peka ut de vattenresurser som är 
särskilt viktiga för dricksvattenförsörjningen i dag och i framtiden. De vattenresurserna ges 
oftast ett skydd i form av ett vattenskyddsområde.  
I kommunens dricksvattenförsörjningsplan bedöms Stora Hornsjön som skyddsvärd och är 
den vattenresurs som efter Fjärås Bräcka har störst kapacitet. Sjön skulle normalt ensam 
kunna försörja hela kommunen med dricksvatten. I dagsläget finns det inget som hotar att 
påverka resursen. Möjliga hot, så som nyetablering av verksamheter med utsläpp bör 
placeras utanför sjöns påverkansområde. Ett framtida vattenskyddsområde bör upprättas i 
samråd med Marks kommun och Varbergs kommun. 
I dricksvattenförsörjningsplanen pekas även en grundvattenförekomst i Förlanda ut som 
potentiell dricksvattentäkt. Området har goda uttagsmöjligheter och det finns även 
möjligheter att förstärka kapaciteten med konstgjord infiltration av vatten från Löftaån. 
Möjligheterna att använda förekomsten som dricksvattentäkt behöver utredas vidare men 
rekommendationen enligt dricksvattenförsörjningsplanen är att upprätta ett 
vattenskyddsområde. 
Dricksvatten är även en regional fråga och flera kommuner inom Göteborgsregionen och i 
Halland samarbetar över kommungränserna för att gemensamt säkra 
dricksvattenförsörjningen vid eventuella driftstopp.  
 
Utredningsområde för utvidgad utvecklingsort 
Vi arbetar för åtgärder som möjliggör snabba personresor i stråket Säröleden. När de snabba 
personresorna fungerar och nya resecentrum anlagts i Kullavik och Särö kan dessa orter 
utvecklas öster om Säröleden. Fokus kommer att ligga på att nyttja närheten till resecentrum 
och bygga en blandning av bostäder, arbetsplatser och service.  
Marken nära ett resecentrum har stor potential att utvecklas med både bostäder och 
verksamheter av framförallt centrumkaraktär. Syftet är att spara marken för framtida 
planläggning och därför tillåts ingen ny bebyggelse. 
 
 
Verksamhetsområden  
Riktlinjer för verksamhetsområden: 

• Verksamhetsområden ska ge plats åt både näringslivets behov och kommunala 
verksamheter som inte kan placeras i närheten av bostäder. 

• Transportintensiv eller på annat sätt störande verksamhet ska lokaliseras i anslutning 
till E6 och Västkustbanan. 

 
Näringslivet har delvis sin plats i verksamhetsområden, där verksamheter som inte kan 
samlokaliseras med bostäder placeras. Förutom näringslivet ger verksamhetsområden plats 
för kommunala viktiga verksamheter. 
Fjärås och Frillesås verksamhetsområden är strategiskt belägna med närheten till E6. 
Områdena är lämpliga för verksamheter som är transportintensiva, störande eller med 
annan omgivningspåverkan. Att samla verksamheter till dessa område är både 
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resurseffektivt då det kan dra nytta av den utbyggda infrastrukturen samtidigt som avstånd 
till bostäder kan hållas. Det ger även företag utrymme att växa och expandera sin 
verksamhet. Trafiksäkerheten i samhällen ökar om tunga fordon kan hållas utanför 
tätorterna. Om transportsträckorna effektiviseras och kortas förbättras även den lokala och 
den globala miljön.  
Öster om Kungsbacka stad och Anneberg finns återvinningscentralen Barnamossen. 
Området har tidigare fungerat som deponi och etappvis sluttäckning av området pågår.  
 
 

Natur och friluftsliv 
I många fall sammanfaller områden med höga naturvärden med områden som har höga 
friluftsvärden. Det kan röra sig om större naturreservat så som Sandsjöbacka och 
Kungsbackafjorden som båda är populära friluftsområden men även har mycket höga 
naturvärden. Sandsjöbacka ingår som en viktig länk i den gröna infrastruktur som börjar i 
Göteborg, går via Mölndal och vidare ut mot kusten vid Malevik.  
Friluftsliv behöver beskrivas utifrån flera teman- större friluftsområden, tätortsnära 
friluftsliv och vandrings- och cykelleder. Gemensamt är att de innebär vistelse utomhus i 
natur- och/eller kulturlandskap, med mål som välbefinnande och naturupplevelser, utan 
krav på tävling. Friluftsliv innebär bland annat möjlighet till avkoppling, naturupplevelser, 
frisk luft, spänning och motion. 
Styrande dokument inom området friluftsliv är: Strategi för tätortsnära friluftsliv, 
Kungsbacka kommuns gång- och cykelstrategi och Idrottsprogram för god folkhälsa.   
Kommunen ska bidra till att viktiga områden för friluftsliv och naturvärden bevaras och vid 
behov utvecklas för kommande generationer.    
 
Grön infrastruktur 
Riktlinjer för grön infrastruktur: 

• Vi ska säkerställa invånarnas tillgång till en sammanhängande grön infrastruktur av 
parker, natur och rekreationsområden.  

• Viktiga biologiska spridningssamband ska bevaras och förstärkas både i tätorterna 
och på landsbygden.  

• Inom ytor för grön infrastruktur ska friluftsliv, turism, biologisk mångfald och areella 
näringar prioriteras. Generellt tillåts ingen ny bostadsbebyggelse.   

Grön infrastruktur är mark- eller vattenområden som knyter ihop och skapar struktur och 
kontinuitet i naturområden. Grön infrastruktur är viktig för att bevara långsiktigt hållbara 
populationer av växter och djur men också för att ge människor möjlighet till rekreation och 
kunna nyttja ytor för sociala aktiviteter. Arbete med grön infrastruktur består av miljöer 
både på land och i vatten och innebär att ta ett helhetsgrepp och att ha ett 
landskapsperspektiv vid fysisk planering och naturvårdsarbete.  
Förlusten av arter och deras livsmiljöer är ett av vår tids största miljöproblem. Därför är det 
viktigt att veta var det finns sammanhängande naturområden där växter och djur kan leva, 
föröka sig och spridas vidare.  
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I första hand ska exploatering undvikas i områden som är viktiga för den gröna 
infrastrukturen eller områden med höga naturvärden, vilket säkerställs inom riktlinjer inom 
kapitlet användning av mark och vatten. Höga naturvärden illustreras i kartskiktet med 
samma namn och utgörs av klass 1 och 2 enligt svensk standard. För bibehållen funktion 
måste även hänsyn tas till områden som inte utgör värdekärnor för biologisk mångfald men 
som möjliggör viktiga funktioner i ekosystemen. Sådana områden kan till exempel vara de 
som identifieras innehålla påtagligt (klass 3) eller visst naturvärde (klass 4). Men även då stor 
miljöhänsyn tas vid exploateringar uppstår ibland negativa konsekvenser för naturmiljön. 
Denna påverkan kan delvis uppvägas genom kompensationsåtgärder. Ett vanligt arbetssätt 
är att använda sig av skadelindringhierarkin eller motsvarande.  
Kompensationstrappan - illustration från Boverket 

 
Ekologisk kompensation kan till exempel ske genom skötselåtgärder, restaurering av 
skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer eller genom att långsiktigt skydda 
naturområden som tidigare saknat skydd. Kommunen bör utveckla arbetssätt och 
vägledning i den fortsatta översiktliga planeringen för att säkerställa att värdefulla 
naturmiljöer och ekosystemtjänster inte utarmas över tid. 
Kartskiktet för grön infrastruktur utgör ett urval av de viktigaste och största grönstråken 
som ofta sammanfaller med områdesskydd och riksintresseområden. Utöver de utpekade 
stråken är kommunen full av andra samband inom grön infrastruktur. Alla spelar en mer 
eller mindre viktig roll för att koppla samman landskapet på lokal och regional nivå.  
I området runt de tre sjöarna Lygnern, Sundsjön och Stensjön finns det en variation i 
naturtyper med bland annat ädellövskogar, barrskogar, betesmarker och branta klippor 
vilket gynnar den biologiska mångfalden. För att området ska kunna bibehålla sitt värde för 
framtiden är det viktigt att den exploatering som sker inte bygger bort spridningsvägar, 
skadar naturvärden eller begränsar områdets stora friluftsvärden. I området finns sannolikt 
stora möjligheter att utveckla friluftslivet och naturturismen. Lygnernområdet har 
kopplingar till Tjolöholm på landskapsnivå som också är ett större sammanhängande natur- 
och friluftslivsområde med höga värden.  
Sandsjöbacka är Hallands största naturreservat på land. Grönområdet som reservatet utgör 
fyller en viktig funktion i den så kallade Änggården-Sandsjöbackakilen, som är den gröna 
kilen som kopplar samman Kungsbacka med Mölndal och Göteborg väster om väg E6.  
Kungsbackas kustlinje är variationsrik och hyser höga naturvärden både på land och i 
vattnet. Kusten och havet lockar också för en mängd olika friluftslivsaktiviteter, vilket 
medför att vi måste värna och utveckla dess värden.  
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Området kring Stora Hornsjön utgör i flera delar ett typiskt halländskt skogsområde med 
bland annat bokskogar med lång kontinuitet. Området är en del av ett större men 
fragmenterat landskap som påminner om till exempel Åkulla i Varberg. Skogarna och 
sjöarna runt Stora Hornsjön är populära utflyktsmål.  
 
 
Friluftsliv 
Riktlinjer för friluftsliv: 

• Vi ska i samarbete med andra aktörer aktivt verka för att utveckla både befintliga och 
nya friluftsområden samt vandrings- och cykelleder för friluftsliv. 

• Vi ska arbeta för en mellankommunal samverkan kring gemensamma natur- och 
friluftsområden.  

• Gröna stråk och områden som är viktiga för friluftslivet ska bevaras och utvecklas 
både i utvecklingsorterna och på landsbygden.  

• Vår fysiska planering ska bidra till att den faktiska och upplevda tillgängligheten till 
Kungsbackas vattenmiljöer ökar.  

• Vid kustcentra ska det vara möjligt att etablera verksamheter som ökar kustens 
attraktivitet. 

Ett friluftsområde är ett område för vistelse utomhus i natur- och/eller kulturlandskap, med 
mål som välbefinnande och naturupplevelser, utan krav på tävling. Friluftsliv innebär bland 
annat möjlighet till avkoppling, naturupplevelser, frisk luft, spänning och motion. Med 
begreppet friluftsliv ingår vistelse utomhus både i staden och på landsbygden, det vill säga 
både i den bostadsnära parken och i stora naturområden. I Kungsbacka ska det vara enkelt 
att komma ut och vistas i naturen eller i parker. I kommunen finns det goda förutsättningar 
för ett givande friluftsliv under hela året, med rekreationsvärden kopplade till natur både på 
land och i vattenmiljöer. Utpekade friluftscentra utgör viktiga utgångspunkter för 
kommunens friluftsliv och turism men det finns givetvis fler målpunkter för friluftsliv i 
kommunen. I takt med att kommunen växer måste utpekade områden och andra 
friluftsområden utvecklas för att fortsätta vara attraktiva med ett högre besökstryck. Det kan 
handla om att förbättra möjligheten att besöka platserna utan bil eller att skapa utrymme för 
en ökad service på plats.  
För många är de bostadsnära grönområdena, det vill säga, grönområden inom gångavstånd, 
de absolut viktigaste. För att uppmuntra friluftslivet nära tätorten behöver kommunen göra 
de tätortsnära grönområdena mer tillgängliga samt skapa inbjudande och trygga allmänna 
platser så som lekplatser. Närhet till små och stora områden av olika karaktär är avgörande 
för en aktiv livsstil och har positiv inverkan på bland annat fysisk och psykisk hälsa. 
Genom kommunen sträcker sig två regionala friluftsleder, cykelleden Kattegattleden och 
vandringsleden Hallandsleden. Det finns goda förutsättningar att utveckla våra friluftsleder 
ytterligare. Genom att utveckla friluftsområden och leder skapar vi besöksmål för 
kommuninvånare och turister. Det ger förutsättningar för näringslivet i form av 
övernattningsverksamhet och uthyrning av utrustning.   
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Kusten 
Kusten är viktig tillgång i Kungsbacka kommun, attraktiv för både besökare och invånare. 
Här spelar gästhamnarna och andra kustrelaterade besöksmål en viktig roll. Kommunen har 
en positiv inställning till utveckling som gör det attraktivt att vistas i och runt kusten. Syftet 
är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen av kusten. 
Turism- och friluftsverksamheter är viktiga då de främjar kustens attraktivitet och stärker 
kommunen. Vid kustcentra är förutsättningarna för näringsliv goda och kommunen 
uppmuntrar här till etableringar.  
Aspekter som är viktiga att väga in vid lokalisering kan vara förhållanden till infrastruktur, 
kommunal service, hänsyn till landskapsbild och miljöaspekter. Särskild hänsyn ska tas till 
att verksamheter kan integreras med befintlig bebyggelse och utgör ett naturligt inslag i 
bebyggelsemiljön.  
Vid utveckling av kustcentra är det viktigt att exploateringen inte påverkar kustens unika 
naturvärden negativt. En koncentration av bryggor till några få centra kan i många fall vara 
bättre för de marina naturvärdena än att sprida ut dem längs med hela kusten. De utpekade 
kustcentren ligger till stor del inom strandskyddat område vilket innebär att en utveckling 
av ett kustcentrum vanligtvis kommer att kräva en dispens eller ett upphävande av 
strandskyddet i detaljplan. 
 
Vattenmiljöer 
Riktlinjer för vattenmiljöer: 

• Vattenstatusen i kommunens sjöar, vattendrag och marina områden ska vara god. I 
de fall statusen är sämre än god ska lokala åtgärdsprogram upprättas.  

Kusten och havet 
Kungsbacka har en lång kuststräcka och västkustens unika skärgårdsmiljö har sin södra 
utpost i kommunen. De marina miljöerna har stor artrikedom och bidrar med flera viktiga 
ekosystemtjänster. Det är många intressen som gör anspråk på kusten och havet, en del kan 
fungera tillsammans och andra är konkurrerande. Kungsbackas kustvatten påverkas av 
aktiviteter och utsläpp från land och åtgärder i kustbandet.  
Kungsbackas kuststräcka gränsar till kusten i Göteborg och Varbergs kommun. En statlig 
havsplanering pågår men ännu finns inga beslutade havsplaner. Utanför Kungsbackas kust 
föreslås att intressen som sjöfart, yrkesfiske, naturvärden och försvar samsas eller inom vissa 
ytor enskilt prioriteras.   
Kungsbacka kommun har mycket varierade och värdefulla marina naturmiljöer. Här finns 
allt från grunda livsmiljöer närmast kusten till djupa miljöer ner mot 100 meters djup. 
Grundområden närmast land är mycket värdefulla i sin helhet och fungerar som havets 
barnkammare. Närmast land finns betydande ytor med grunda ler- och sandbottnar. 
Bottnarna har en stor mångfald av arter, habitat och funktioner. De har en hög biologisk 
betydelse som bland annat lek-, uppväxt- och födosöksområde för ett flertal arter. Grunda 
bottnar (0–6 meters djup) längs västkusten utgör ca 1 procent av västerhavet och är mycket 
viktiga som uppväxt- och födosöksområde.  
En av de viktigaste naturtyperna är ålgräsängar, vilka utgör grunden för mycket artrika och 
produktiva ekosystem. Förutom att vara en viktig livsmiljö för marina arter, så stabiliserar 
ålgräsängar bottensedimenten och dämpar vågor och strömmar. Det skyddar stränder mot 
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erosion och gör vattnet klarare. Ålgräs tar även upp näringsämnen ur vattnet och minskar på 
så vis effekterna av övergödning. Stora mängder kol tas också upp och lagras i ålgräsängar, 
vilket bidrar till att minska klimatförändringar. 
De så kallade utsjöbankarna i kommunen är grundområden långt ifrån land med mycket 
höga biologiska värden. Det mest kända är Fladen, men de finns även andra områden som 
Kummelbank, Lången och Rövaren. Utsjöbankarna kan förenklat ses som undervattensöar 
som reser sig från omgivande bottnar. De består ofta av en varierad bottentopografi och 
substratsammansättning (block, sten, grus, skalgrus, sand, silt och lera). Vattnet har i 
allmänhet högre salthalt och är klarare än inne vid kusten. Bottenströmmar och vågor är 
stundom mycket starka och håller framförallt de grundare delarna fria från sedimentation. 
Sammanlagt medför detta att ett stort antal olika livsmiljöer finns. Floran på utsjöbankarna 
är betydligt rikare än den mer kustnära floran längs hallandskusten. 
  
Sjöar och vattendrag 
Kungsbacka har hundratals sjöar och vattendrag. Det finns ett rikt växt- och djurliv i dessa 
vatten och de fyller en viktig funktion för det rörliga friluftslivet med båtliv, fritidsfiske och 
bad.  
Många av våra sjöar och vattendrag är dessvärre negativt påverkade av mänskliga 
aktiviteter, vilket bland annat har skapat problem med för höga halter av näringsämnen och 
miljögifter. Vattendragen och sjöarna har en så kallad miljökvalitetsnorm som de ska uppnå 
för att må bra. För vissa sjöar och vattendrag finns det behov av att utveckla speciella 
program med riktade åtgärder för att uppnå en tillräckligt bra status. Åtgärder för att uppnå 
en god vattenstatus är nödvändiga för att säkerställa en grön infrastruktur för 
vattenanknutna miljöer. 
Många av kommunens vattendrag har höga naturvärden. Det är inte bara vattenmiljön som 
är viktig utan även vattenfårans närområde utgörs ofta av naturtyper med hög biologisk 
mångfald. Det är bland annat viktigt att värna vattnets naturliga fluktuationer och 
vattendragens så kallade svämplan som levererar många ekosystemtjänster och är viktiga för 
vattendragets karaktär. Kungsbacka hyser ett antal arter som är ovanliga i Sverige som 
helhet och därför brukar man ange att Kungsbacka har ett nationellt ansvar för bevarande av 
vissa arter knutna till vatten, exempel på detta är havsnejonöga och atlantlax.  
 

Trafik 
Riktlinjer för trafik: 

• Vi arbetar för fler spår vilket ger ökad kapacitet och robusthet på Västkustbanan. 
• Vi arbetar för ökad framkomlighet på E6. 
• Vi arbetar för ett ökat utbud av attraktiv kollektivtrafik och infrastruktur mellan 

kommunens utvecklingsorter samt över kommungränser. 
• Vi arbetar för åtgärder som möjliggör snabba personresor på Säröleden (väg 158). 
• Vi arbetar för attraktiva gång- och cykelvägar med hög framkomlighet, säkerhet och 

komfort inom och mellan utvecklingsorter såväl som över kommungränser.  
• Trafiksystemet i Kungsbacka stad är hållbart och möter kommuninvånarnas behov 

av effektiva transporter. 
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Många faktorer påverkar vårt sätt att förflytta oss i trafiksystemet. Vi är alla olika med olika 
förutsättningar och behov av mobilitet. Våra val av färdmedel påverkas av strukturer som 
var vi bor, arbetar, går i skolan eller handlar men också av utbud och standard på 
infrastrukturen. Aktörer som staten, regionen, kommunen reglerar, planerar och 
tillhandahåller infrastruktur medan kollektivtrafikmyndigheter och godstransportbolag 
tillhandahåller tjänster. 
Vi behöver ett trafiksystem som möter människors behov av tidseffektiva resor utifrån 
livssituation i ett robust trafiksystem som man vågar lita på, som klarar störningar och är 
driftsäkert. Resor tillåts vara en blandning av flera olika trafikslag och resorna ska utföras i 
en långsiktigt hållbar trafikmiljö utifrån trafiksäkerhet, trygghet, miljökvalitet, 
markanvändning och energieffektivitet. Trafiksystemet behöver också tillgodose 
näringslivets behov av transporter för arbetskraft och varor. 
 
Ansvar för trafiksystemet 
I kommunen finns det statlig, kommunal och enskild infrastruktur. Järnvägen som går 
igenom kommunen är en del av Västkustbanan som är statlig. I kommunen har vi de fyra 
tågstationerna Anneberg, Hede, Kungsbacka och Åsa station. Kommunen är väghållare och 
ansvarar för i stort sett hela vägnätet inom Kungsbacka stad. Utanför staden är det 
Trafikverket som är väghållare för det övergripande vägnätet och enskilda väghållare 
ansvarar för mindre vägar och gator. För att skapa samsyn kring infrastrukturbehoven 
samverkar kommunen med Trafikverket. I den kommunala planeringen är det viktigt att ta 
höjd för att vägar och järnvägar kan behöva byggas ut i framtiden. Innan eventuella beslut 
om att bygga ut vägar eller järnvägar behöver vi fördjupade utredningar om nyttor och 
konsekvenser. 
 
Förutsättningar för arbets- och studiependling i Göteborgsregionen 
Kungsbacka har en stor andel invånare som arbetspendlar till Göteborg antingen via 
Västkustbanan, E6 eller Säröleden. Göteborg med omkringliggande kommuner tillhör en 
region som växer kraftigt även i ett internationellt perspektiv. Redan till 2030 bedöms 
befolkningen i arbetsmarknadsregionen ha ökat med 25 procent och fram till 2040 med cirka 
40 procent. Dagligen pendlar cirka 120 000 personer in till Göteborg och 50 000 personer 
pendlar ut. Göteborgs stad förväntas växa med 150 000 invånare fram till 2035. För att kunna 
skapa tillgänglighet för sina invånare vill Göteborg satsa på att skapa goda förbindelser till 
fots, med cykel och med kollektivtrafik.  
 
Arbets- och studiependling i framtiden 
För att skapa bra och snabba pendlingsmöjligheter för våra invånare behöver Kungsbacka ta 
hänsyn till de förutsättningar Göteborg och regionen skapar. Platsbristen i trafiksystemet i 
och till Göteborg är det som är mest begränsande när det gäller att transportera en växande 
befolkning. Våra strategier inom trafik inför 2040 rekommenderar de trafikslag som är minst 
utrymmeskrävande. Genom att välja ett trafiksystem som inte är ytkrävande kan 
Kungsbacka svara upp till invånarnas transportbehov samtidigt som kommunen anpassar 
sig till en växande region. Åtgärder behövs i stråket Kungsbacka-Göteborg där en utbyggnad 
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av stationen i Kungsbacka stad är den åtgärd som har högst prioritet. Trafikverket har 
identifierat att det i framtiden behövs fyra spår i stråket Kungsbacka-Göteborg. En 
prioritering av Västkustbanan bidrar till ökad framkomlighet på E6 för de som behöver 
använda bil och lastbil för sina resor och transporter. Det är tänkbart att Västkustbanan i 
framtiden ska tillgodose behovet av internationella fjärresor på stråket Oslo-Göteborg-
Malmö-Köpenhamn-Hamburg. 
 
Resor längs Säröleden 
Säröleden har nationell betydelse och är ett viktigt trafikstråk mellan Kungsbacka och 
Göteborg. Längs stråket har områden utvecklats kraftigt med både bostäder och 
verksamheter och har stor potential att utvecklas ytterligare. Stråkets roll i trafiksystemet 
måste ses i ett större sammanhang och befolkningsutvecklingen i regionen kräver 
infrastruktur för att möta behovet av effektiva persontransporter. Kungsbacka reserverar 
därför mark för ändamålet. 
 
Utveckling av stark kollektivtrafik  
Genom att arbeta för att kollektivtrafiken stärks på Västkustbanan och längs Säröleden 
skapar vi attraktiva och snabba pendlingsmöjligheter mellan Kungsbacka och Göteborg. 
Genom att vi bygger fler bostäder och arbetsplatser i Kungsbacka stad, stationsorterna och 
utvecklingsorterna ökar befolkningsunderlaget i kollektivtrafikstråken vilket möjliggör 
effektivare kollektivtrafik.  
Attraktiva och trygga stationsområden är en förutsättning för att fler ska välja att åka 
kollektivt. Stationsområdet ska inte bara fungera som en punkt för byte mellan olika 
trafikslag utan även erbjuda service och arbetsplatser. Kungsbacka växer och Kungsbacka 
station stärker därmed sin roll som kommunens huvudstation.  
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Kartbilden visar starka och mycket starka kollektivtrafikstråk samt stationerna inom Kungsbacka 
kommun.  

 

Övergripande gång- och cykelvägnät  
Kommunens planering ska inriktas på att göra det mer attraktivt att gå och cykla. Cykeln 
som transportmedel är miljövänligt och bidrar till bättre folkhälsa. Cykeln är ett 
utrymmessnålt transportmedel och en viktig pusselbit för den hållbara mobiliteten. För 
kortare resor är det oftast det snabbaste och smidigaste alternativet. Det övergripande gång- 
och cykelvägnätet i kommunen är relativt heltäckande men behöver kompletteras för att 
samtliga tätorter ska vara sammankopplade med Kungsbacka stad. Vi ska även arbeta för att 
höja attraktiviteten på det befintliga nätet. Gång- och cykelvägar till skolor och 
fritidsanläggningar är prioriterade så att barn och ungdomar själva kan ta sig fram på ett 
trafiksäkert sätt. 
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Trafik i Kungsbacka stad 
Trafiken i Kungsbacka stad utreds och beskrivs i fördjupad översiktsplan Kungsbacka stad. 
 

Fördjupningar av översiktsplanen 
Utöver själva översiktsplanen finns ett antal gällande fördjupade översiktsplaner i 
Kungsbacka kommun. En fördjupning används för att utreda samband, åtgärder och 
konsekvenser inom ett mer avgränsat geografiskt område och med betydligt högre 
detaljeringsgrad, än den kommuntäckande översiktsplanen. 
I dessa finns rekommendationer om mark- och vattenanvändningen som fortsätter att gälla 
tillsammans med redovisningen i denna översiktsplan. Fördjupningarna ska vara ett verktyg 
i kommunens arbete med detaljplaner och bygglov. 
 

• Kungsbacka stad 2020 

Den 6 juni 2009 antog kommunfullmäktige fördjupning av översiktsplanen för 
Kungsbacka stad. 
Här finns ställningstaganden för Kungsbacka och Hanhals eftersom fördjupningen 
enligt ÖP06 skulle utreda förutsättningarna för Hanhals att bli en del av staden. 
Inriktningen blev att Hanhals inte ska bli en del av staden eftersom det fanns många 
mycket mer centrala områden att bygga på. I den fördjupade översiktsplanen 
framgår var bostäder och företag planeras i staden fram till 2020. 

• Fördjupad översiktsplan Åsa 

Den 12 november 2013 antog kommunfullmäktige fördjupning av översiktsplanen för 
Åsa.  
Fördjupningen avser ställningstaganden för Åsa tätort utifrån ett uppdrag som gavs i 
ÖP06. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är främst att växa med fler 
bostäder och företag. 

• Fördjupad översiktsplan Tjolöholm  

Den 14 oktober 2008 antog kommunfullmäktige fördjupning av översiktsplanen för 
Tjolöholm. 
Fördjupningen av översiktsplanen för Tjolöholm avser att natur-, kultur- och 
fritidsliv ska bevaras och ges skydd samtidigt som Tjolöholms skall få utvecklas. 

• Tillägg för vindkraft – antagen 2012-04-10 

Den 10 april 2012 antog kommunfullmäktige översiktsplanen för vindkraft som är ett 
tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen från 2006. 
Syftet med översiktsplan för vindkraft är att redovisa förutsättningarna för vindkraft 
i Kungsbacka kommun samt visa hur kommunen ställer sig till lokalisering av 
vindkraft till havs, vid kusten, i slättbygden och i inlandet. 
 

För mer aktuell information se Kungsbacka kommuns hemsida. 
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Miljökonsekvensbeskrivning med 
hållbarhetsbedömning 
Sammanfattning och samlad bedömning 
Förslaget till ny översiktsplan fokuserar på att utveckla bebyggelsen i de tre prioriterade 
utvecklingsorterna. Strategierna i planförslaget medför både positiva och negativa 
konsekvenser men i jämförelsen med andra alternativ bedöms det skapa de bästa 
förutsättningarna för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.  
Planförslaget med tillhörande riktlinjer för bland annat bebyggelse, trafik, 
dagvattenhantering och naturvärden bedöms generellt hantera de negativa 
miljökonsekvenser en befolkningstillväxt kan medföra. Nollalternativet, vilket utgörs av 
gällande översiktsplan från 2006 (ÖP06), resulterar i liknande konsekvenser för miljön men 
det har inte lika tydliga strategier gällande lokalisering till stationsorter vilket möjliggör en 
större spridning av bebyggelsen. Jämfört med nollalternativet innehåller planförslaget ett 
bättre omhändertagande av aktuella frågeställningar rörande ett förändrat klimat, 
jordbruksmarkens värde, transporter och grön infrastruktur.  
När kommunen växer kan det medföra en rad miljökonsekvenser. 
Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar konsekvenser av planförslaget inom en rad olika 
påverkansområden samt jämför planförslaget gentemot andra utvecklingsmönster. Inom 
några påverkansområden bedöms det finnas en risk för betydande påverkan vilket har 
inneburit att ämnesområdena enligt punktlistan nedan har studerats mer ingående. Likt 
många globala miljöproblem är det risker som sker samlat över tid och som innebär 
försämringar. Sådana kumulativa effekter är många gånger svårhanterliga och behöver 
uppmärksammas och kontrolleras på övergripande nivå.  

• Påverkan på vatten, kvalitet och kvantitet samt miljökvalitetsnormer för vatten 
• Resursanvändning, med fokus på jordbruksmark 
• Förändrat klimat, vilket leder till översvämningsproblematik som följd 
• Trafik och transporter, dess påverkan på bland annat buller, klimat och möjligheten 

till hållbara kommunikationer 
Kommunen har redovisat i vilken riktning som planförslaget påverkar de globala 
hållbarhetsmålen. Det ger en bild av översiktsplanens konsekvenser för fler aspekter än de 
miljömässiga, bland annat hur översiktsplanen påverkar sociala samhällsplaneringsaspekter. 
En samlad bedömning är att planförslaget innebär en rad utmaningar, framförallt inom 
områdena som bedöms innebära en betydande påverkan. Det innebär att ett kontinuerligt 
arbete med uppföljning och åtgärder är nödvändigt för att minimera de negativa 
konsekvenserna. Vid en jämförelse mellan planförslaget och andra utvecklingsalternativ 
bedöms planförslaget bidra till en högre positiv konsekvens. En prioritering inom utpekade 
utvecklingsorter i kollektivtrafiknära lägen gör att planförslaget bedöms mer resurseffektivt 
än andra utvecklingsalternativ och medför samtidigt goda förutsättningar till stärkt 
näringslivsutveckling och attraktiva boendemiljöer.  
 
Inledning 
Målet med vår översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka är att skapa en långsiktig och hållbar 
planering av kommunens mark- och vattenanvändning. En översiktsplan medför oftast en 
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risk för en så kallad betydande miljöpåverkan eftersom den beskriver hur samhället ska 
utvecklas under lång tid framöver. Därför är det viktigt att kunna visa en bedömning av 
översiktsplanens konsekvenser för miljön. Enligt miljöbalken ska vi identifiera, beskriva och 
bedöma översiktsplanens miljöpåverkan, en så kallad strategisk miljöbedömning. Syftet med 
miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planeringen och att främja en hållbar 
utveckling. Som en del av miljöbedömningen ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta och 
indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra på bland annat 
människor och miljön.  
Kommunen har i och med den nya översiktsplanen valt att ta ett bredare grepp om 
hållbarhetsfrågorna och utvidga miljöbedömningen att även omfatta aspekter som 
ekonomisk och social hållbarhet, därav samlingsnamnet hållbarhetsbedömning. 
Bedömningen uppfyller miljöbalkens krav på miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med hållbarhetsbedömningen är att lyfta 
hållbarhetsfrågorna i den översiktliga planeringen genom att göra en konsekvensbedömning 
av framtidsbilden, strategi 2040, i översiktsplanen. Istället för att låta en extern part bedöma 
konsekvenserna av översiktsplanen så har Kungsbacka kommun valt att arbeta med 
hålbarhetsbedömningen internt.   
 
Omvärlden påverkar 
I detta avsnitt ges en introduktion till kommunens förutsättningar i regionen. Vi 
diskuterar bland annat hur arbetsmarknaden påverkas av olika tätheter och vad som går 
att påverka med samhällsplanering.  
Kungsbacka tillhör Region Halland samtidigt som kommunen är en del av 
Göteborgsregionen. En viktig förutsättning för översiktsplanen som vi till stor del kan 
förutsäga är befolkningsökningen både i Kungsbacka men också i Göteborgs lokala 
arbetsmarknadsregion. Befolkningsprognosen visar att Kungsbacka kommun har växt från 
83 000 invånare år 2020 till mellan 120 000 och 130 000 invånare år 2050. Urbaniseringen får 
folk att flytta till våra storstadsregioner och sedan 1990 är det generellt sett endast områden 
med orter med fler än 50 000 invånare som uppvisat positiv befolkningsutveckling vilket 
även gäller för Kungsbacka. Det som lockar är bland annat en bredare arbetsmarknad, 
tillgång till fler jobb och arbetstillfällen, tillgång till kompetens och tillgång till nöjen och 
handel.  
Det finns ett antal samband mellan täthet och näringslivets möjligheter: 

• Det generella sambandet mellan ekonomisk täthet och produktivitet är mycket starkt, 
det vill säga aktörer i täta miljöer är mycket mer produktiva än aktörer i glesa miljöer.  

• När tätheten fördubblas tenderar leveransen från varje verksamhet (produktiviteten) 
att öka med fem procent. Detta är representativt för ett stort antal industrialiserade 
länder.  

• Verksamheter med stort behov av kompetens och verksamheter som utför så kallade 
icke-rutinmässiga arbetsuppgifter tjänar betydligt mer än genomsnittet på att befinna 
sig i täta miljöer. 
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Inte bara täta regioner och städer, utan även täta kvarter, är en viktig konkurrensfördel för 
kunskapsintensiva branscher. 
I västra Sverige är det tydligt att det är Göteborgs arbetsmarknadsregion som växer mest 
medan mindre regioner tappar befolkning. Göteborgs arbetsmarknadsregion har vuxit med 
cirka 30 procent sedan 1990 medan övriga delar av Västra Götaland endast har vuxit med 
fem procent under samma period. Befolkningstillväxten i orter som Säffle, Åmål och 
Bengtsfors-Dals-Ed har minskat under samma period. Kungsbacka är en av de kommuner 
som växer mest i regionen. 
Var man bor blir allt viktigare för våra invånare. Ofta väljer vi en plats att bo på som har 
pendelavstånd till en arbetsplats i regionen. Att ha sin bostad i Kungsbacka och samtidigt 
kunna ta del av Göteborgs arbetsmarknad har hittills bidragit till att Kungsbacka varit en 
mycket attraktiv kommun att bo i. Att kunna ta sig till sin arbetsplats snabbt och enkelt är en 
av de viktigaste frågorna för våra invånare. Erfarenheten har visat att benägenheten att 
pendla till arbetsplatsen avtar drastiskt när restiden överstiger cirka 50 minuter. 
Våra invånares arbetspendling är något som kommunen kan påverka på olika sätt. 
Kommunen kan medverka till bättre kommunikationer mellan bostad och arbete. Genom att 
skapa förutsättningar för konkurrenskraftiga arbetsplatser i Kungsbacka kan fler få 
möjligheten till att jobba närmare hemmet.    
Som markägare kan Kungsbacka kommun styra över vad som byggs och därmed prioritera 
näringsidkare som är attraktiva både lokalt och regionalt. Kommunen kan också i sin roll 
som samhällsplanerare styra vilken typ av verksamheter som placeras var och därmed 
möjliggöra för attraktiva verksamheter. Nya arbetsplatser i Kungsbacka skapar ytterligare 
arbetstillfällen och gör orten mer attraktiv. Studier har visat att 100 nya jobb inom 
exempelvis jobb som kräver relativt stor kompetens skapar ytterligare cirka 60 jobb i andra, 
led, till exempel lokalvårdare eller kafébiträde. Vi behöver därför långsiktigt säkerställa plats 
för näringslivet i planeringen.  
Att skapa fler och attraktiva arbetsplatser i staden är ett långsiktigt arbete. Om kommunen 
lyckas skapa fler arbetsplatser dröjer det ändå 10 till 20 år innan vi ser att en lägre andel av 
invånarna behöver pendla till jobbet i Göteborg. Det är därför viktigt att satsa på bra 
kommunikationer framför allt i västkuststråket och längs väg 158. Regionens och 
kommunens långsiktiga mål är fortsatt tillväxt, att minimera sina samhällskostnader samt att 
få till effektiva och robusta transportsystem. 
För att skapa bra och snabba pendlingsmöjligheter för våra invånare behöver Kungsbacka ta 
hänsyn till de förutsättningar Göteborg och regionen skapar. En växande befolkning behöver 
transportera sig. Redan i dag ser vi att vi har en platsbrist i transportsystemet. Genom att 
vara med och bidra till att vi får ett transportsystem som inte är ytkrävande kan Kungsbacka 
svara upp till invånarnas transportbehov samtidigt som kommunen anpassar sig till en 
växande region. Vid en jämförelse är tåg det färdmedel som på samma fysiska yta och per 
timma kan transportera flest människor. Efter tåg följer gång, cykel, buss och därefter bil 
som endast kan transporterar cirka 10 procent av vad tåget klarar. 
 
Värdering av olika utvecklingsalternativ 
Att identifiera, beskriva och bedöma rimliga alternativ till översiktsplanen är en central del 
av hållbarhetsbedömningen och ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Förslaget på 
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översiktsplanen ska alltid jämföras med ett så kallat nollalternativ som utgörs av gällande 
översiktsplan från 2006 (ÖP06) samt ett jämförelsealternativ som redovisar konsekvenser av 
spridd bebyggelseutveckling, där fler ytterområden tas i anspråk för exploatering.  
 

Förutsättning för vägvalet 
I detta avsnitt bedöms effekterna av olika bebyggelsestrategier. Vi diskuterar hur 
alternativen tar hand om befolkningsökningen samtidigt som den minskar samhällets 
kostnader för infrastruktur och samhällsservice. 
Det är betydligt mer kostsamt för samhället med gles bebyggelse jämfört med mer 
koncentrerad. Vi vet också att många värderar att bo utanför storstaden men samtidigt vill 
ha tillgång till stadens service. Den strategiska inriktningen i planen är därför att minst tre 
fjärdedelar av nytillkommande bebyggelse prioriteras till stationsorterna Anneberg, Åsa och 
Kungsbacka stad. Merparten av bostäderna, minst hälften, bör placeras i Kungsbacka stad. 
På sikt när kollektivtrafiken är utbyggd i stråket längs väg 158 kan bebyggelsen i Kullavik 
och Särö utvecklas till starka stationsorter.  
Fokuseringen på orterna gynnar näringslivet kopplat till de areella näringarna samtidigt som 
vi möjliggör närodlade livsmedel, gynnar biologisk mångfald samt upprätthåller en 
beredskap vid eventuellt kommande kriser. Möjligheten för kommunen att finansiera 
välfärden ökar när vi prioriterar ny bebyggelse till våra stationsorter Anneberg, Hede, Åsa 
och Kungsbacka stad. Det gör att vi står bättre rustade inför de demografiska utmaningarna.  
 
Vad händer när vi fokuserar på ny bebyggelse till våra utvecklingsorter? 

Spridd eller koncentrerad bebyggelse får olika effekter på kommun och enskild individ. Det 
som kan vara positivt för den enskilde med spridd bebyggelse är att hen kan uppleva en 
större valfrihet att välja tomtstorlek, plats för sin bostad, mindre buller och eventuellt ett 
lägre tomtpris. Det negativa med att bo långt ifrån offentlig och privat service kan innebära 
en ökad kostnad för att anlägga och sköta privat avlopp, vägar och bredband. Restiden ökar 
för resor till skola och fritidsaktiviteter, vardagshandling och vård. Avsaknaden av 
kollektivtrafik, gång- och cykelvägar och närservice gör att man ofta har behov av fler bilar.  
Kommunens merkostnad för spridd bebyggelse är bland annat ökad restid och kostnad för 
hemtjänst och räddningstjänst. Med en åldrande befolkning som bor hemma och som är i 
behov av hemtjänst ökar också behovet av färdtjänstfordon som klarar rullstolsresor. Vanliga 
taxibilar får allt svårare att klara behoven. Det spridda byggandet medför förr eller senare att 
vi får nya områden som kommunen enligt lagstiftningen är skyldiga att förse med 
kommunalt avlopp och då blir de så kallade tröskelkostnaderna mycket höga. Kommunen 
får även ökade kostnader för skolskjuts och förskolor. Vid alltför spridd bebyggelse är det 
svårt för företag inom servicenäringarna att få ett tillräckligt ekonomiskt underlag för att 
bedriva sin verksamhet.  
En koncentration av bebyggelse till vår stad och våra utvecklingsorter minskar såväl den 
enskildes som kommunens kostnader. Även om våra invånare kan uppleva vissa negativa 
saker med att bo i tätorter som trängsel, höga fastighetspriser, höga lönekostnader för 
företagen, störningar i närmiljön och att avståndet till natur och friluftsliv kan vara längre  
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så skapar tätorten fördelar som att ge underlag för olika typer av service, ökat utbud av 
utbildning samt större möjlighet för företag att hitta rätt kompetens. En flexibilitet av 
boendeformer är en förutsättning för att ett samhälle ska vara hållbart och fungera för 
individen i livets olika skeden. En koncentrerad bebyggelse minskar kostnaden för samhälle 
och individ, ökar möjligheten för klimatsmarta lösningar för många människor samt 
erbjuder människor med olika förutsättningar större möjlighet att hitta en bostad. 
 
Vad händer om minst hälften av bebyggelsen sker i staden fram till år 2040? 

En tätare stad minskar behovet av nya vägar och därmed kostnaderna för dessa. Däremot 
kan underhållsbehovet öka. Vi minimerar nya dyra långa sträckningar av vatten och avlopp 
när vi koncentrerar vår nya bebyggelse till ett fåtal tätorter. Däremot kan ett behov av ökad 
dimensionering av vatten och avlopp i tätorten behövas vid en förtätning vilket blir en 
merkostnad.  
En tätare stad ökar möjligheten att samutnyttja lokaler. Samutnyttjandet kan ske med både 
föreningar och näringsliv för att få så stor nyttjandegrad över dygnet som möjligt. Även sett 
till de demografiska utmaningarna vi står inför är det viktigt att skapa flexibla lokaler som 
kan användas optimalt. Det innebär att en lokal som till en början används som förskola 
senare omvandlas till skola eller annan verksamhet beroende på områdets behov. Under hela 
tiden ska dessa lokaler även kunna nyttjas av näringsliv och föreningar när skolan inte 
nyttjar dem till exempel på kvällar, helger eller lov.  
Studier visar att en täthet på upp till 15 000 invånare per kvadratkilometer krävs nära våra 
pendelstationer för att näringslivet ska klara av att erbjuda samtliga fem servicekategorier: 
livsmedelsbutiker, kulturverksamheter, restauranger, sällanköpshandel och övrig 
kommersiell service. Bostadspriserna är ofta högre i en tätare stad, men beror även på hur 
attraktivt läget är vad det gäller närhet till exempelvis station, park, vatten och service. 
Utifrån försäljningsstatistik värderar köpare exempelvis närheten till park med 3 300 kronor 
per kvadratmeter och närheten till spår- eller expressbusshållplats med 1 600 kronor per 
kvadratmeter. 
 
Behöver vi gröna ytor och mellanrum? 

Det kan vara lätt att tro att en tätare stad innebär att det bara är byggnader överallt. I Strategi 
2040 pekar vi på att vi vill koncentrera våra nytillkommande bostäder till våra stationslägen. 
Samtidigt vill vi värna naturområden och främja ett attraktivt friluftsliv. Genom att bygga 
högre byggnader närmast våra stationer får vi en tillräcklig täthet som skapar förutsättning 
för näringslivet och dess service samtidigt som vi skapar möjligheter för de viktiga 
mellanrummen. Vi får plats för bostäder och verksamheter och samtidigt gröna ytor och 
mötesplatser som därmed tillfredsställer våra behov av utbud, mångfald och puls. En större 
andel gröna ytor skapar också möjlighet att ta hand om det nederbörd som vi ser ökar i 
samband med klimatförändringarna. Kungsbacka vill även i fortsättningen kunna erbjuda 
fristående villor men enligt strategin innebär det att de flesta behöver ligga i våra tätorter. 
En högre täthet är också önskvärd från näringslivets sida samtidigt som fler människor och 
mer aktivitet på en plats ökar dess attraktion. 
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När vi bygger högre och tätare behöver vi vara noggranna med placering och utformning för 
att minimera negativa effekter på närmiljön som exempelvis skuggning. 
 

Planförslag, nollalternativ och spridd bebyggelse 
Översiktsplanens förslag gentemot alternativa utvecklingsscenarion av kommunen.  

 
Förslag till översiktsplan 
Planförslaget innebär att stationsorterna Anneberg, Kungsbacka och Åsa prioriteras kraftigt 
för fortsatt utveckling. Utanför utpekade utvecklingsorter innebär planförslaget en större 
restriktivitet för bostadsbebyggelse. Ny bebyggelse på landsbygden ska därför alltid 
lokaliseras intill mark som redan är tagen i anspråk av annan bebyggelse, längs med vägar. 
Inom kustbygden och de västra delarna av landsbygden är efterfrågan på mark stor och 
många områden har redan idag tät bebyggelse, planförslaget föreslår därför endast ny 
bebyggelse inom utpekade orter. Översiktsplanen innehåller även riktlinjer för att bevara 
viktig grön infrastruktur och höga naturvärden samt åtgärder kopplade till 
klimatanpassning och hantering av miljökvalitetsnormerna för vatten.  
 
Styrka/möjlighet 

+ Möjlighet till socialt hållbara orter när centrumområden kompletteras med 
underrepresenterade boendeformer, exempelvis mindre lägenheter oftast hyresrätter. 

+ Möjlighet till omflyttning inom orter när de kompletteras med underrepresenterade 
boendeformer. 

+ Möjlighet till ökat underlag för bibehållen eller utökad vardagsservice kan nås om 
utvecklingsorternas befolkning ökar. 

+ Fler får möjlighet till hållbart resande om de prioriterade utvecklingsorternas 
befolkning ökar. 

+ Fler får möjlighet till kortare restider om de prioriterade utvecklingsorternas 
befolkning ökar. 

+ Möjlighet till förbättrad gång-, cykel-, och kollektivtrafik när utvecklingsorterna 
förtätas. 

+ Begränsad påverkan på grön infrastruktur, samt natur- och kulturlandskapet. 
+ Genom att bostadsbebyggelsen i stor utsträckning styrs till utvecklingsorterna kan 

landsbygden sparas som en resurs. 
+ Genom att bostadsbebyggelsen i stor utsträckning styrs till utvecklingsorterna kan 

viktig jordbruksmark sparas. 
 

Svaghet/risk 

- Möjligheten att själv bygga friliggande småhus är begränsad. 
- Det finns en risk att fler personer blir utsatta för trafikbuller.  
- Utmaningar för vattenkvaliteten i framförallt Kungsbackaån och Kungsbackafjorden 
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- En utveckling av Kungsbacka stad innebär risker med höga vattennivåer.  
- Barriäreffekter av ny infrastruktur i stråket väg 158.  
- Utveckling av utpekade kustcentra kan innebära risker för naturvärden 

 
Nollalternativ 
Översiktsplanen från 2006 (ÖP06) liknar i stor utsträckning förslaget på ny översiktsplan. 
Enligt ÖP06 ska expansionen ske i ett mittstråk från Anneberg i norr, via Kungsbacka, Fjärås 
och Åsa, till Frillesås i söder. ÖP06 innehåller ingen tydlig viktning mellan var utveckling 
ska prioriteras och saknar riktlinjer kring bland annat för hantering av grön infrastruktur, 
jordbruksmark och risker i ett förändrat klimat.  
 
Styrka/möjlighet 

+ Möjlighet till ökat underlag för bibehållen eller utökad vardagsservice kan nås om 
utvecklingsorternas befolkning ökar. 

+ Genom att bostadsbebyggelsen i stor utsträckning styrs till utvecklingsorterna kan 
landsbygden sparas som en resurs.  

+ Genom att bostadsbebyggelsen i stor utsträckning styrs till utvecklingsorterna kan 
viktig jordbruksmark sparas. 

+ Begränsad påverkan på natur- och kulturlandskapet. 
 

Svaghet/risk 

- Bebyggelse spridd på fler utvecklingsorter ger ekonomiska konsekvenser. 
- Möjligheten att själv bygga friliggande småhus är begränsad. 
- Risk för att försvåra möjligheten att utveckla centrum i takt med att utvecklingsorten 

växer.  
- Utmaningar för vattenkvaliteten i framförallt Kungsbackaån och Kungsbackafjorden 
- En utveckling av Kungsbacka stad innebär risker med höga vattennivåer.  
- Barriäreffekter av ny infrastruktur i stråket väg 158.  

 
Jämförelsealternativ spridd bebyggelse 
Ett scenario med spridd bebyggelse innebär att exploatering sker i kommunens samtliga 
orter. Det innebär även att etableringar i stor utsträckning sker utanför tätort genom 
nybyggnation på landsbygden.  
 
Styrka/möjlighet 

+ Större möjlighet att bygga många småhus. 
+ Låg exponering för buller och luftföroreningar i den nya bebyggelsen. 
+ Mindre belastning av dagvatten på enskilda recipienter. 

Svaghet/risk 
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- Dålig samordning mellan bebyggelse och trafik. 
- Stora trafikinvesteringar i alla delar av kommunen. 
- Spridd bebyggelse ger mer trafik och ökat bilberoende med dess konsekvenser. 
- Svårt och dyrt att genomföra god kollektivtrafik, både kommunalt och regionalt. 
- Påverkan på natur- och kulturmiljöområden. 
- Risk för förstärkt ensidighet i bostadsbeståndet. 
- Dålig hushållning med mark. 
- Risk för en utarmning av serviceutbudet i kommunen. 
- Risk för sämre förutsättningar för jordbruk och andra näringar som kan innebära 

konflikt med spridd bostadsbebyggelse. 
- Sämre framkomlighet som följd av ökad trafik. 
- Stor klimatpåverkan via ökade transporter 

 
Slutsats 
Översiktsplanens målsättning är att kommunen långsiktigt och hållbart ska kunna använda 
mark och vatten så att våra invånare har ett gott liv samtidigt som förutsättningarna för våra 
naturresurser inte försämras utan helst förbättras. Översiktsplanen ska dessutom utifrån de 
demografiska utmaningarna om möjligt bidra till att minska samhällets kostnader för 
infrastruktur och service. 
Utifrån ovanstående bedömning av de olika alternativen har vi kommit fram till att 
planförslaget med riktlinjerna för strategi 2040 är det alternativ som bäst lever upp till 
kommunens målsättning med kommande översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka. 
 

Översiktsplanen i relation till andra mål och strategier 
En översiktsplan reglerar kommunens användning av den fysiska miljön. Den fysiska miljön 
påverkar förutsättningar för både människor och natur på många sätt. Det är därför viktigt 
att analysera hur vårt förslag till översiktsplan möter regionala, nationella och globala, 
planer, konventioner, strategier och målsättningar. Områden som ofta bedöms som relevanta 
för översiktsplanen är bland annat följande:  

• Barnkonventionen – Förenta nationernas (FN) konvention om barns rättigheter är lag 
i Sverige sedan 1 januari 2020 och innehåller bestämmelser om barns mänskliga 
rättigheter. 

• Sveriges miljömål - består av ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål inom 
områden som luftföroreningar, klimat och giftfria miljöer. 

• Sveriges friluftsmål – består av tio mål för friluftspolitiken med utgångspunkt i att 
friluftslivet ger oss hälsa, naturupplevelse och regional utveckling.  

• Energi- och klimatstrategi för Hallands län – strategin ska bidra till att riksdagens 
fastställda energi- och klimatpolitiska målen uppnås. 

• FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning - innehåller 
50 artiklar som beskriver vilka mänskliga rättigheter som personer med 
funktionsnedsättning har och vad som krävs för att inte kränka dessa rättigheter. 
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• Sveriges folkhälsomål – består av elva målområden som fokuserar på att så stor del 
av befolkningen som möjligt kan lära sig om och förbättra sin allmänna hälsa. 

• En långsiktig livsmedelsstrategi för Sverige - ska bidra till att potentialen för hela 
livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat 
som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, 
oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val. 
 

Vi anser att FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) täcker in ovanstående mål, strategier 
och konventioner. Till exempel fångas barnkonventionen upp i flera av hållbarhetsmålen. 
Därför har vi valt att bara bedöma planens konsekvenser utifrån de 17 globala 
hållbarhetsmålen.  
Längre ned i hållbarhetsbedömningen bedöms översiktsplanens miljökonsekvenser på en 
mer detaljerad nivå. Läs mer om det under kapitlet Miljökonsekvenser.  
                                           

Hållbarhetsbedömning enligt FN:s Globala mål – Agenda 
2030 
FN:s globala hållbarhetsmål visar vad vi behöver uppnå och jobba med i kommunerna för 
att bli långsiktigt hållbara. Vår översiktsplan visar hur vi vill använda mark och vatten i 
kommunen. Den strategiska inriktningen i översiktsplanen behöver därför vägas mot de 
globala målen. Traditionellt brukar hållbarhetsarbetet delas upp i tre perspektiv: 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vill man känna igen detta synsätt i de nya globala 
målen kan vi ”sortera” målen så att de miljömässiga målen placeras underst, då dessa 
utgör basen och inte är förhandlingsbara - de sätter ramarna (se bild 1). Hanterar vi miljön 
klokt och ger människorna förutsättning för ett gott liv skapar vi också förutsättning för 
ekonomisk utveckling. 
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Bild 1. Globala målen med den miljömässiga hållbarheten som sätter ramarna och som inte är förhandlingsbar. 
Målfiguren visar vilka globala mål som kopplas till den miljömässiga, sociala respektive den ekonomiska 
hållbarheten. 

 

I detta avsnitt beskriver vi planförslagets strategiska inriktning och dess effekt på de 17 
globala hållbarhetsmålen. 
 

Mål 1 Ingen Fattigdom  
Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär 
bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk 
säkerhet. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Ingen Fattigdom  

I ett globalt perspektiv är inte fattigdom ett prioriterat område i Kungsbacka, däremot 
behöver lokala inkomstskillnader hanteras. Strategi 2040 innebär koncentration av 
bebyggelse till våra stationsorter. En koncentration av bebyggelse, arbete och service gör det 
enklare och framförallt billigare att leva och resa. I de flesta fall så gynnas de med svagare 
ekonomi och hälsa om de har närhet till många samhällsfunktioner.  

Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Ingen fattigdom uppnås.  

 

Mål 2 Ingen Hunger 
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad 
nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Ingen Hunger 

I ett globalt perspektiv är inte hunger ett prioriterat område i Kungsbacka. Strategi 2040 
innebär en koncentration av bebyggelse till våra stationsorter vilket skapar bättre 
förutsättningar att bibehålla och utveckla de areella näringarna. De är i sin tur nödvändiga 
för att möjliggöra en högre självförsörjningsgrad av livsmedel. Lägre kostnader för resor och 
boende ökar möjligheterna för de med svagare ekonomi och därmed minskar risken att barn 
ska behöva vara hungriga.  
Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Ingen Hunger uppnås.  

 



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

68 
 

Mål 3 Hälsa och välbefinnande 
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

 

 

Översiktsplanens effekt på målet Hälsa och välbefinnande 

Strategi 2040 ger bra förutsättningar för en aktiv befolkning som mår väl psykiskt och 
fysiskt. Detta genom kombinationen av tillgång till tätortsnära friluftsliv, större 
naturområden, kusten och det rika utbudet av sociala mötesplatser, sammanhang, service 
och kultur som förtätade stadslika miljöer vanligtvis innebär. 
I en tätare stad har de med svagare ekonomi lättare att både välja vårdgivare och att ta sig till 
den. En stadsmiljö som erbjuder närhet till många typer av service vilket bland annat bidrar 
till ökad delaktighet och livskvalitet för personer med funktionsvarianter. En koncentration 
av bebyggelsen till våra stationsorter minskar samhällskostnaderna jämfört med en spridd 
bebyggelse vilket ökar möjligheten att finansiera vård, skola och omsorg. En mer 
koncentrerad stad underlättar för de som vill gå och cykla vilket i sin tur gynnar hälsan. 
Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Hälsa och välbefinnande uppnås.  

 

Mål 4 God utbildning för alla 
Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och 
främja livslångt lärande för alla. 

 

Översiktsplanens effekt på målet God utbildning för alla 

Generellt bör ett större upptagningsunderlag för skolor ge bättre förutsättningar för att möta 
varje elev där hen är, och på så sätt erbjuda en likvärdig skola för alla. Större skolenheter 
medger fler funktioner och kompetenser exempelvis skolsköterska, psykolog och fler 
specialpedagoger. Större skolenheter kan också skapa underlag för idrottshallar som även 
kan nyttjas av föreningslivet. 
Kungsbacka kan fortsatt erbjuda en variation av tillgängliga skolor och läromiljöer som är 
inkluderande och trygga för alla, både i staden och i kommunens större orter. 
Bedömning: Översiktsplanen påverkar endast marginellt att målet God utbildning för alla 
uppnås.  

 

Mål 5 Jämställdhet 
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 
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Översiktsplanens effekt på målet Jämställdhet 

Storleken på den lokala arbetsmarknadsregion för kvinnor är statistiskt mindre än för män, 
vilket innebär att män reser längre och befinner sig mindre tid i hemmet än kvinnor. En 
koncentration av befolkningen till förtätade och lättillgängliga områden och en tydlig 
strategi för näringslivet innebär bättre förutsättningar för ökad lokal företagsamhet och ett 
diversifierat näringsliv. Detta och möjligheten att nå arbetsmarknaden med kollektiva 
färdmedel bör rimligtvis förbättra förutsättningar för en jämställd arbetsmarknad. 
Bedömning: Översiktsplanen påverkar endast marginellt att målet Jämställdhet uppnås. 

 

Mål 6 Rent vatten och sanitet 
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för 
alla. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Rent vatten och sanitet 

Befolkningsprognosen visar att år 2040 kan Kungsbacka kommun ha runt 120 000 invånare.  
En koncentration av invånare till stationsorterna i västkuststråket gör att en stor del av 
invånarantalet kan försörjas genom kommunalt vatten från Lygnern. Samtidigt kan 
omhändertagande av avloppsvatten göras samlat och med bästa möjliga teknik. En spridd 
bebyggelse riskerar vattenkvaliteten på grund- och ytvattenförekomster. Sannolikheten för 
ett säkert dricksvatten är större i tätorterna där kommunen ansvarar för kvaliteten. 
Översiktsplanen framhåller Lygnernområdet och dess grundvattenförekomster som särskilt 
viktiga för dricksvattenproduktion. Intresset väger tungt och målet är att säkerställa 
dricksvattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv. 
Kungsbacka har i likhet med andra västkustkommuner stora utmaningar med 
vattendirektivets krav om god kemisk och ekologisk status. Den absoluta merparten av 
kommunens sjöar, vattendrag, grundvattenbassänger och kustvatten når inte beslutat mål. 
Ett åtgärdsinriktat arbete tillsammans med andra aktörer i landskapet behövs för att nå 
beslutade miljökvalitetsnormer.  
Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Rent vatten och sanitet uppnås.  

 

Mål 7 Hållbar energi för alla 
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och 
modern energi för alla. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Hållbar energi för alla 

En koncentrerad bebyggelse där vi också bygger på höjden underlättar för att minimera 
energianvändningen per boendeyta samtidigt som skog- och jordbruksmark bevaras för att 
kunna användas för olika typer av energiproduktion. 
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Kommunens klimatstrategi innehåller aktiviteter som främjar hållbar energiförsörjning. 
Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Hållbar energi för alla uppnås.  

 

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

En koncentration av befolkningen till förtätade och lättillgängliga områden innebär bättre 
förutsättningar för ökad företagsamhet i olika typer av näringsliv. Det kan i sin tur bidra till 
att unga får utbildning, praktik och anställning. En bredd på näringslivet ger en bättre 
ekonomi och en mer hållbar tillväxt. 
En större och mer tätbebyggd stad ökar förutsättningarna för fler branscher, vilket i sin tur 
skapar förutsättningar för olika typer av arbeten med olika krav på kvalifikation. 
En större stad med fler branscher och därmed fler arbetsplatser ökar möjligheterna för 
personer med funktionsvarianter att bli inkluderade på arbetsmarknaden. 
Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt uppnås.  

 

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering samt främja innovation. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Möjligheten att etablera nya företag i Kungsbacka ökar möjligheten för alla arbetande i en 
familj att bo och arbeta i regionen. Fler lokala företag minskar behovet av regionala resor. En 
tätare stad skapar också underlag för olika former av företagande. En utbyggd, hållbar, 
motståndskraftig och inkluderande infrastruktur möjliggör mer hållbara resor. 

Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur uppnås.  

 

Mål 10 Minskad ojämlikhet 
Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 
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Översiktsplanens effekt på målet Minskad ojämlikhet 
En större mer tätbebyggd stad ökar förutsättningarna för fler branscher. Vilket i sin tur ökar 
förutsättningarna för många olika slags jobb med olika krav på kvalifikationer, vilket även 
gynnar och inkluderar personer med funktionsvarianter på arbetsmarknaden. Kungsbacka 
har relativt stora inkomstskillnader jämfört med snittet i Sverige. Strategi 2040 bidrar till att 
utjämna inkomstskillnaderna något, men inte tillräckligt, för att nå Sveriges snitt, till år 2040. 
Bedömning: Översiktsplanen påverkar endast marginellt att målet Minskad ojämlikhet 
uppnås. 

 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen 
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Hållbara städer och samhällen 

En koncentration av bebyggelse till staden och stationsorterna medför ökade möjligheter för 
näringslivet, minskar restiderna och minskar samhällskostnaderna samtidigt som de areella 
näringarna kan utvecklas maximalt.  
Strategin ger förutsättningar för en hållbar och inkluderande urbanisering med olika typer 
av bostäder samt säkra och inkluderande grönområden för alla. Strategin främjar en regional 
utvecklingsplanering gällande såväl naturområden, infrastruktur och bostäder.  
En koncentration av tillkommande bebyggelse i anslutning till kommunens stationsorter ger 
förutsättningar för hållbara resor utan påverkan på luftkvaliteten. En ökande befolkning och 
tätare stad skapar samtidigt risker för försämrad luftkvalitet. Prognosen med fler fossilfria 
bilar och då speciellt elbilar minskar förtätningens risker med luftkvalitet.  
En fortsatt stark efterfrågan på exploateringsområden skapar incitament att sanera 
förorenade områden. Kommunen har till stor del kännedom om förorenade områden och 
nedlagda deponier. Följs planens riktlinjer kan det undvikas att föroreningarna sprids 
ytterligare till mark och vatten vid eventuell översvämning, skred eller erosion. 
Översiktsplanen anger att de aktuella områdena ska riskbedömas vid eventuell 
planläggning. För att staden, även i framtiden, ska kunna ha attraktiva bebyggelsemiljöer i 
markplan är kommunens inriktning att förhindra att höjda havsnivåer påverkar staden 
negativt.  
Översiktsplanen har ingen särskild bäring på miljömålet säker strålmiljö. Översiktsplanen 
redovisar kartskikt med radon. Det finns rutiner för att säkerställa att radonhalten klarar 
uppsatta riktvärden vid nybyggnation. 
En koncentration av bebyggelsen till kommunens stationsorter skapar goda möjligheter med 
närhet till arbete, service och fritidsaktiviteter vilket kan leda till en hälsosam vardag och 
hållbara resor. En stadsmiljö erbjuder närhet till många olika typer av service vilket bland 
annat bidrar till ökad delaktighet och livskvalitet personer med funktionsvariationer. Genom 
att värna kusten bibehålls attraktionskraften som kustkommun. 
Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Hållbara städer och samhällen uppnås.  
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Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

 

 

Översiktsplanens effekt på målet Hållbar konsumtion och produktion 

Strategin medför att kollektivtrafiken utvecklas och att behovet av bilar och bilresor indirekt 
minskar. Smarta tekniska och digitala lösningar som underlättar resandet samt möjligheten 
att dela på resurser bidrar till ett hållbart resande. Tekniska och digitala lösningar innebär 
erfarenhetsmässigt inte en minskad konsumtion och inriktningarna i övrigt bedöms inte 
heller påverka konsumtionen. 
Översiktsplanen har en restriktiv hållning till exploatering på jordbruksmark med undantag 
för områden där andra samhällsintressen väger tyngre. Genom att bibehålla utrymme för de 
areella näringarna finns förutsättningar för utveckling av lantbruksföretagen. 
Konsumtionens påverkan bedöms även fortsättningsvis påverka våra klimatsläpp negativt 
och strategi 2040 bedöms inte kunna påverka detta avsevärt. 
Bedömning: Översiktsplanen påverkar endast marginellt att målet Hållbar konsumtion och 
produktion uppnås. 

 

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna 
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess 
konsekvenser. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Bekämpa klimatförändringarna 

Koldioxidutsläppen kommer i ett kort perspektiv sannolikt att öka även om vi koncentrerar 
bebyggelsen till våra stationsorter och fler har möjlighet att resa kollektivt. Övergången till 
fossilfria fordon tar relativt lång tid och fram till dess kommer befolkningsökningen att bidra 
till att koldioxidutsläppen sannolikt i början kommer att öka. Allteftersom vi får fossilfria 
resor och uppvärmning kommer vi att minska totalutsläppen av koldioxid. Fordon som 
drivs med fossila drivmedel, framförallt diesel, släpper ut farliga avgaser och om vi inte 
minskar dessa utsläpp framförallt i våra tätorter riskeras vår hälsa genom bland annat ökade 
halter av partiklar i luften. 
För att arbeta med klimatanpassning behöver frågorna inkluderas i alla delar i planeringen 
där de är relevanta. Till att börja med inkluderar vi klimatanpassning i kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys samt i den fysiska planeringen. Specifika åtgärder hanteras framför allt i de 
processerna. 
Kungsbacka kommun ligger nära havet och Kungsbacka stad ligger dessutom längs 
Kungsbackaån, där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har pekat ut ett 
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område med särskilt stor översvämningsrisk. Detta gör att Kungsbacka måste ta extra stor 
hänsyn till klimatförändringar i sin fysiska planering. Vi måste antingen stoppa vattnet från 
att nå bebyggelsen eller så måste vi bygga där vattnet inte når upp till våra bostäder. En 
högre exploateringsgrad där vi bygger högre medger större andel grönytor som bland annat 
kan ta hand om ökande nederbördsmängder och skyfall.  
Konsumtionen kommer sannolikt att vara den stora utmaningen för Kungsbacka och hela 
vårt samhälle när det gäller att minska klimatutsläppen. 
Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Bekämpa klimatförändringarna uppnås.  

 

Mål 14 Hav och marina resurser 
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en 
hållbar utveckling. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Hav och marina resurser 

Koncentrationen av bebyggelse till våra stationsorter minskar risken för fragmenterad kust. 
Vi får dessutom större möjlighet att ta hand om avloppsvatten på ett bra sätt. Utvecklingen 
av kustnära värden stärker våra marina resurser. 
En fortsatt utveckling av kommunens tätorter innebär storskalig avloppshantering med hög 
reningsgrad. Samtidigt innebär en sådan utveckling att utsläpp av renat avloppsvatten sker 
på ett fåtal platser där miljön lokalt kan riskeras att försämras.  
Översiktsplanens intention är att värna kustzonens värden och karaktär genom möjlig 
utveckling i utpekade centrum vid kusten. Kommunen ska förhålla sig till 
överenskommelserna i Göteborgsregionens gemensamma kustzonsplanering. 
Bedömning: Översiktsplanen påverkar endast marginellt att målet Hav och marina resurser 
uppnås.  

 

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald 
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade 
ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida 
tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 

Översiktsplanens effekt på målet Ekosystem och biologisk mångfald 

Koncentrationen av bebyggelse till våra stationsorter och därmed skyddet av jord- och 
skogsbruksområden ökar möjligheten för den biologiska mångfalden. I en attraktiv region 
med hög exploatering finns risker med att naturområden blir isolerade öar i landskapet. 
Översiktsplanen uppmärksammar områden med höga naturvärden som bör undvikas att bli 
exploaterade. Strategikartan visar på vikten av fortsatt arbete med grön infrastruktur samt 
att knyta ihop större naturområden som är kopplade till andra kommuner, för att öka djur 
och växters möjlighet att breda ut sig.  
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Översiktsplanen pekar ut områden med höga natur- och friluftsvärden och föreslår 
kontinuerligt arbete för att säkerställa och utveckla skogsområden med natur- och 
friluftslivsvärden. Det generella strandskyddet vid alla vattendrag och sjöar medför en 
restriktivitet mot etableringar som motverkar en försämring av vattenmiljöerna och dess 
närområde. Utmaningar finns när utveckling av stationsorterna innebär konflikter med 
vattenmiljöer. 
Uppföljning av naturvärden görs genom regional och kommunal miljöövervakning och 
speciellt av utpekade naturtyper som vi har särskilt ansvar för att bevara. 
Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Ekosystem och biologisk mångfald uppnås.  

 

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen  
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, 
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och 
inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

Översiktsplanens effekt på målet Fredliga och inkluderande samhällen 

Översiktsplanens strategi kring trygga förtätade områden med blandade boendeformer bör 
innebära goda förutsättningar för ett tryggt och inkluderande samhälle. En grundpelare i det 
socialt hållbara samhället är att skapa förutsättningar för ett aktivt näringsliv vilket i sin tur 
kan skapa sociala sammanhang som är tillgängliga för alla, oavsett kön, ålder, bakgrund, 
funktionsvariation, språk eller socioekonomiska skillnader. 
Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Fredliga och inkluderande samhällen 
uppnås.  

 

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap 
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för 
hållbar utveckling. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Genomförande och globalt partnerskap 

Översiktsplanens strategi har ingen direkt påverkan på det globala samarbetet. Men 
förtätade områden med fler invånare och ett mer diversifierat näringsliv kan utgöra en bra 
grund för nya och effektiva partnerskap mellan offentlig, privat och ideell sektor. 
Bedömning: Översiktsplanen påverkar endast marginellt att målet Genomförande och 
globalt partnerskap uppnås.  
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Miljökonsekvenser av planförslaget 
Kungsbacka kommun påbörjade arbetet med att ta fram en ny översiktsplan 2018. Arbetet 
med miljöbedömningsprocessen inleddes med att analysera vilka planeringsaspekter som 
kan medföra risk för betydande miljöpåverkan. 
 

Avgränsningar av miljökonsekvensbeskrivning 
Ett avgränsningssamråd av miljökonsekvensbeskrivningen genomfördes med Länsstyrelsen 
i Hallands län under hösten 2019. Inom fyra större områden bedömdes översiktsplanens 
genomförande innebära risk för så kallad betydande miljöpåverkan. Likt många globala 
miljöproblem är det risker som sker samlat över tid och som innebär försämringar. Sådana 
kumulativa effekter är många gånger svårhanterliga och behöver uppmärksammas och 
kontrolleras på övergripande nivå.  

• Påverkan på vatten, kvalitet och kvantitet samt miljökvalitetsnormer för vatten 
• Resursanvändning, med fokus på jordbruksmark 
• Förändrat klimat, översvämningsproblematik 
• Trafik och transporter, dess påverkan på bland annat buller, klimat och möjligheten 

till hållbara kommunikationer 
 
Tidshorisont 
Bedömningarna i miljökonsekvensbeskrivningen fokuserar på läget år 2040 med utblick till 
2060, vilket är samma tidsutsträckning som i översiktsplanen. 
 
Geografisk utbredning 
Beskrivningen och bedömningen av miljöpåverkan hanteras i två geografiska nivåer. Den 
första utgörs av kommungränsen och den andra med mer odefinierbar gräns men som kan 
bedömas vara översiktsplanens influensområde, det vill säga det område som kan påverkas 
av översiktsplanen. Influensområdet kan variera med respektive miljöaspekt, men kan 
innefatta påverkan utifrån ett mellankommunalt eller regionalt perspektiv och gälla till 
exempel luftföroreningar eller vattenföroreningar.  
 
Nivåavgränsning 
Miljökonsekvensbeskrivningen fångar i första hand upp de strategiskt viktigaste 
problemställningarna. Frågor som utifrån sin detaljeringsgrad bättre eller mer 
ändamålsenligt hanteras i andra beslutsprocesser eller rådgivande dokument, till exempel 
fördjupning av översiktsplanen, detaljplan eller vägplan hanteras inte i 
miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Metodik 
Istället för att låta en extern part bedöma konsekvenserna av översiktsplanen så har 
Kungsbacka kommun valt att arbeta med hålbarhetsbedömningen internt. För att säkerställa 
att miljöaspekterna belyses under hela processen med översiktsplanen har flera 
tjänstepersoner i översiktsplanens arbetsgrupp en bakgrund inom miljöbedömning, ekologi 
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och miljöstrategiska frågor. På så sätt anser vi att översiktsplanens eventuella negativa 
konsekvenser på miljön och människors hälsa tidigare kan belysas och den valda 
inriktningen kan justeras för att minimera dessa konsekvenser.  
Under framtagandet av förslag till översiktsplan har arbetsgruppen kontinuerligt analyserat 
riktlinjerna så att de i tillräcklig omfattning styr mot strategin 2040. Målet med processen har 
varit att identifiera brister och återföra det genom bearbetning av planförslagets 
kartunderlag och tillhörande riktlinjer. På så sätt finns det förutsättningar att ha en 
integrerad miljöbedömningsprocess som samverkar med planprocessen. 
 
Påverkan på vatten samt miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och 
grundvatten. Syftet med normerna är att säkra Sveriges vattenkvalitet och normerna är 
juridiskt bindande enligt Miljöbalken. Enligt miljökvalitetsnormerna får inte kvaliteten på 
vattnet påverkas negativt. Tvärtom måste kvaliteten förbättras, särskilt i de försurade eller 
övergödda vattendragen och i kustvattnet. Vattensystemen följer inte våra administrativa 
kommun- och länsgränser och i Kungsbacka delar vi många vatten med andra kommuner. 
För att uppnå miljökvalitetsnormerna krävs utvecklat samarbete över administrativa 
gränser.  
Vattenkvaliteten påverkas i stor utsträckning av markanvändningen i ett avrinningsområde. 
Jord- och skogsbruket påverkar sjöar, hav och vattendrag genom sina brukningsmetoder 
men vattenkvaliteten påverkas också av urbana miljöer med sina många hårdgjorda ytor.  
Planförslaget medger en fortsatt exploatering inom kommunen vilket innebär ökad andel 
hårdgjord yta och en ökad mängd dagvatten att ta hand om. Mängden dagvatten förväntas 
öka i delar av kommunen, vilket kan leda till negativa konsekvenser för känsliga 
vattenmiljöer. Dagvattnets innehåll styrs av markanvändningen för området och 
reningsmetoderna måste anpassas efter förväntat innehåll.  
Med befintliga planeringsinstrument som detaljplan finns det risk för negativa adderande 
effekter på vattenmiljön. Varje exploateringsprojekt påverkar endast i liten utsträckning men 
den samlade påverkan på vattenkvaliteten kan äventyras om merparten projekt styr i fel 
riktning.  Det är därför viktigt att varje detaljplaneprojekt har en dagvattenhantering som 
inte innebär försämrad vattenkvalitet. Parallellt bör det finnas ett systematiskt arbete utifrån 
avrinningsområden, först då finns det förutsättningar att klara miljökvalitetsnormerna.   
Flera vattenförekomster påverkas av föreslagen översiktsplan. Dagvatten från tätorter samt 
utsläpp från enskilda vatten- och avloppsanläggningar kan påverka vattenförekomsterna. En 
betydande del av föreslagen exploatering ska ske inom Kungsbackaåns avrinningsområde 
där både Kungsbacka stad och Anneberg ingår. Kungsbackaån har i sin tur sitt utlopp i Inre 
Kungsbackafjorden. Både Kungsbackaån och Inre Kungsbackafjorden är i dag negativt 
påverkade av bland annat näringsämnen.  Kungsbackaån har måttlig ekologisk status och 
Inre Kungsbackafjorden har otillfredsställande ekologisk status. Båda vattenförekomsterna 
har som miljökvalitetsnorm att uppnå god ekologisk status senast 2027.  Ny bebyggelse i 
anslutning till vattendrag kan medföra att stabiliseringsåtgärder måste vidtas, vilket kan 
påverka ån negativt. Även infrastrukturprojekt kan innebära att vattendrag kulverteras eller 
att vägdagvatten orsakar grumling och utsläpp av förorenande ämnen och mikroplaster. 
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Prioriterade utvecklingsorter 
Kungsbacka och Anneberg 
Kungsbacka stad och Anneberg ligger inom Kungsbackaåns huvudavrinningsområde och 
berör närmast ytvattenförekomsterna Kungsbackaån (Mynningen till Lillån), Kungsbackaån 
(Lillån till Finnebäcken) och Lillån. Vid Kungsbackaåns mynning ligger vattenförekomsten 
Inre Kungsbackafjorden. Det finns ingen grundvattenförekomst inom eller i anslutning till 
tätorterna.  
Miljökvalitetsnormerna för Kungsbackaån (Mynningen till Lillån) och Lillån är god 
ekologisk status till 2027 och 2021 för Kungsbackaån (Lillån till Finnebäcken), men det finns 
undantag för god kemisk status. Slutrecipienten Inre Kungsbackafjorden ska uppnå god 
ekologisk status 2027.  
Kungsbackaån (Mynningen till Lillån) har måttlig ekologisk status. Bedömningen baseras 
huvudsakligen på kvalitetsfaktorerna övergödning samt morfologiska förändringar och 
kontinuitet (konnektivitet) som bedöms visa måttlig status. Kungsbackaån (Lillån till 
Finnebäcken) har god ekologisk status. Status har förbättrats från måttlig i förra cykeln vilket 
beror på ett bättre underlag för hydromorfologin jämfört med tidigare. Lillån har måttlig 
ekologisk status. Bedömningen baseras huvudsakligen på kvalitetsfaktorerna övergödning 
samt morfologiska förändringar och kontinuitet (konnektivitet) som bedöms visa måttlig 
status. Inre Kungsbackafjorden har måttlig ekologisk status. Bedömningen baseras på den 
biologiska kvalitetsfaktorn makroalger och den stödjande kvalitetsfaktorn näringsämnen.  
Planförslaget innebär förtätning av Kungsbacka stad och Anneberg samt en viss utveckling 
av tätorternas yttre gräns vilket innebär att naturområden och åkermark kan bebyggas. Detta 
leder till ökad dagvattenavrinning och kan även medföra ökad tillförsel av föroreningar från 
bland annat fordon. Genom omställning av jordbruksmark till bostäder och verksamheter 
förväntas tillförseln av näringsämnen minska, samtidigt som utsläppen från det lokala 
avloppsreningsverket till Kungsbackaån kan öka.  
Konsekvenserna av ökad dagvattentillrinning och förändrad belastning av näringsämnen på 
Kungsbackaåns vattenkvalitet och Kungsbackafjorden bedöms bli begränsade. Det finns en 
risk att bebyggelse inom svämplanet påverkar vattenförekomsterna. Det är därför viktigt att 
fördjupade utredningar tas fram i samband med detaljplaneläggning inom dessa ytor. 
Sammantaget bedöms planförslaget inte påverka förutsättningarna att uppnå eller bibehålla 
god ekologisk och kemisk status i de berörda vattenförekomsterna.  
 
Åsa 
Översiktsplanens utvecklingsort Åsa ligger inom flera mindre avrinningsområden. Tätortens 
yt- och dagvatten rinner i mindre vattendrag och diken som inte är vattenförekomster. 
Däremot medför ortens havsnära läge att kustvattenförekomster påverkas av 
markanvändningen på land. Merparten av dagvattnet från Åsa rinner ut i 
kustvattenförekomsten Vändelsöarkipelagen. Vändelsöarkipelagen har måttlig ekologisk 
status med miljökvalitetsnorm att uppnå god ekologisk status 2027. Det lokala 
avloppsreningsverket, Ölmanäs reningsverk, har sin utsläppspunkt i kustvattenförekomsten 
Yttre Kungsbackafjorden. Yttre Kungsbackafjorden har måttlig ekologisk status med 
miljökvalitetsnorm att uppnå god ekologisk status till 2027. Bedömningen för de båda 
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kustvattenförekomsterna baseras på den biologiska kvalitetsfaktorn bottenfauna och den 
stödjande kvalitetsfaktorn näringsämnen. 
Planförslaget innebär förtätning av Åsa samt en utveckling av tätorten mot Åsa station. Detta 
leder till ökad dagvattenavrinning och kan även medföra ökad tillförsel av föroreningar från 
bland annat fordon. Genom omställning av jordbruksmark till bostäder och verksamheter 
förväntas tillförseln av näringsämnen minska, samtidigt som utsläppen från Ölmanäs 
reningsverk till Yttre Kungsbackafjorden kan öka.  
Med en god dagvattenhantering bedöms konsekvenserna av ökad dagvattentillrinning och 
förändrad belastning av näringsämnen på kustvattenförekomsterna bli begränsade. 
Sammantaget bedöms planförslaget inte påverka förutsättningarna att uppnå god ekologisk 
och kemisk status i de berörda vattenförekomsterna.  
 
Övriga utvecklingsorter 
Inom övriga utvecklingsorter, Kullavik, Särö, Vallda, Onsala, Fjärås och Frillesås, föreslås 
inte samma bebyggelseutveckling som det görs i de prioriterade utvecklingsorterna. Inom de 
övriga utvecklingsorterna kommer ny bebyggelse främst ske genom förtätning. Detta kan 
leda till en ökad dagvattenavrinning och det kan även medföra ökad tillförsel av 
föroreningar från bland annat fordon.  
De flesta vattenförekomsterna som berörs av dagvattnet från utvecklingsorterna har idag 
måttlig ekologisk status med miljökvalitetsnorm att uppnå god ekologisk status 2027. Några 
av vattenförekomsterna har dock otillfredsställande ekologisk status och de har 
miljökvalitetsnorm att uppnå god ekologisk status till 2033.  
Men med en god dagvattenhantering bedöms konsekvenserna av ökad dagvattentillrinning 
och förändrad belastning av näringsämnen på vattenförekomsterna bli begränsade. 
Sammantaget bedöms planförslaget inte påverka förutsättningarna att uppnå god ekologisk 
och kemisk status i de berörda vattenförekomsterna.  
Kungsbacka kommuns yta består till mer än hälften av hav. Havet och kusten har höga 
sociala, ekonomiska och ekologiska värden. Översiktsplanen föreslår endast utveckling i 
utpekade kustcentra och då ska syftet vara att stärka servicen på aktuell plats. Den 
restriktiva hållningen skapar förutsättningar att bromsa den kustnära negativa påverkan 
från exploateringsprojekt. Det finns dock andra påverkanskällor som försvårar uppfyllelsen 
av miljökvalitetsnormerna i kustvatten. Fysisk påverkan, fisketryck och miljögifter är 
områden som inte kan hanteras inom översiktlig planering. Det kustnära friluftslivet kan 
innebära ett slitage på marina miljöer. Bland annat kan en utbyggnad av småbåtshamnar och 
ökat båtliv innebära negativa konsekvenser för värdefulla naturmiljöer. Buller, svallvågor 
och ankring är exempel på störningar där kumulativa effekter kan innebära stor negativ 
påverkan på arter och naturtyper.  
Med avstamp i de riktlinjer som är kopplade till vattenmiljöer i översiktsplanen finns det 
goda förutsättningar att planförslaget åtminstone inte innebär en försämring av vare sig 
ekologisk eller kemisk status i kommunens vattenförekomster. Det bör dock tydliggöras att 
omfattande arbete krävs inom vattenförvaltning, både inom samhällsplaneringssektorn och 
inom andra sektorer som påverkar vattenkvaliteten.   
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Relevanta riktlinjer i planförslaget 

• Vi arbetar enligt överenskommelserna i Göteborgsregionens fördjupade strukturbild 
för kustzonen. 

• Varje exploateringsprojekt ska bidra till att god vattenstatus på sikt uppnås. 
• Vattenstatusen i kommunens sjöar, vattendrag och marina områden ska vara god. I 

de fall statusen är sämre än god ska lokala åtgärdsprogram upprättas.  
 
Åtgärder 

• Översyn av kommunens dagvattenpolicy. Uppmärksamma och använda 
ekosystemtjänster för dagvattenhantering. Genom att skapa mångfunktionella ytor 
kan avrinningen begränsas genom infiltration, upptag i växter och avdunstning, 
vilket även leder till att vattnet renas, fördröjs och utjämnas. Det måste finnas ytor 
som kan tillåtas att översvämmas, fördröja samt lokalt omhänderta det dagvatten 
som uppkommer. För att minska risken för negativa kumulativa effekter behöver 
dagvattenfrågor hanteras inom avrinningsområden snarare än planområden. 

• Identifiera vilka vattendrag som bedöms vara ekologiskt särskilt känsliga områden 
enligt 3:3 miljöbalken. 

• Ökad mellankommunal samverkan kring vattenförvaltning. Kan ske inom ramen för 
befintliga samverkansorgan som vattenråden men kan också ske i andra former.  

• Översyn och identifiering av friluftslivets påverkan på marina miljöer. Utredningen 
kan bland annat analysera behov av utökade områdesskydd till havs. 

• Utveckling av lokal kustzonsplanering utifrån Göteborgsregionens fördjupade 
strukturbild för kusten och tillhörande överenskommelser. 

 
Uppföljning  

• Fortsatt deltagande i den samordnade recipientkontrollen som sker genom 
vattenråden samt kustvattenkontrollen för Halland.  

 
Resursanvändning, med fokus på jordbruksmark 
Jordbruksmark är en ändlig resurs som även i ett långt perspektiv kommer att vara 
ovärderlig för jordens samlade befolkning. Jordbruk är tillsammans med skogsbruk och fiske 
den viktigaste areella näringsgrenen. Planförslaget innebär en koncentration av bebyggelse 
till våra tätorter vilket skapar bättre förutsättningar att bibehålla och utveckla areella 
näringar, som i sin tur är nödvändiga för att möjliggöra en högre självförsörjningsgrad av 
livsmedel, biobränslen och material.  
För att spara på resursen åkermark bör i första hand en samlad bebyggelse eftersträvas 
eftersom den förbrukar mindre markarealer inte bara för bebyggelsen utan även för vägar 
och annan infrastruktur. 
Flera av kommunens tätorter omgärdas eller gränsar i flera fall till jordbruksmark. 
Kommunen ska vara restriktiv till att tillåta ny bebyggelse eller anläggningar på 
jordbruksmark och planförslagets ambition är att i första hand förtäta och omvandla i 
anslutning till utpekade tätorter. I lägen där andra samhällsplaneringsaspekter bedöms väga 
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tyngre kommer fortfarande jordbruksmark tas i anspråk för tätortsutveckling. Att 
koncentrera utbyggnad till stationssamhällena gör att delar av jordbruksmarken måste tas i 
anspråk, en i sig negativ miljökonsekvens. Samtidigt gör samma strategi att 
förutsättningarna för fungerande jordbruk säkras i andra delar. För att begränsa påverkan är 
det avgörande att marken utnyttjas effektivt. Lågeffektivt markutnyttjande kan leda till att 
ytterligare mark behöver tas i anspråk vilket både leder till större påverkan på 
landskapsbilden och tar mer av jordbruksmarken i anspråk.  
I översiktsplanen finns tre verksamhetsområden utpekade som möjliga för framtida 
utveckling varav två ligger i anslutning till väg E6 och på jordbruksmark. Att samla 
transportintensiva verksamheter till större trafikplatser bedömer kommunen vara ett 
samhällsintresse som väger tyngre än att bevara jordbruksmark. En koncentration av 
störande eller transportintensiva verksamheter till några få platser i kommunen leder till 
färre störningar i form av till exempel buller i andra områden. Samtidigt är 
transportintensiva verksamheter ytkrävande och tar ofta stora arealer i anspråk vilket 
motiverar resurs- och yteffektiva verksamhetsområden.  
På landsbygden finns det förutom de areella näringarna även en potential för andra framtida 
markanspråk, till exempel energiproduktion eller annan naturresursutvinning. Även havet 
är en resurs som i stor utsträckning fortfarande är oplanerad men som har många olika 
intresseanspråk. Framigenom finns sannolikt behov av fördjupad planering av det 
havsområde som ingår i det kommunala planeringsansvaret. 
 
Relevanta riktlinjer i planförslaget 

• Ny bebyggelse prioriteras inom utvecklingsorter och verksamhetsområden. I 
utvecklingsorter får därför i avtagande prioritetsordning från stations- och 
centrumnära lägen jordbruksmark tas i anspråk.  

• Inom lands- och kustbygd samt i områden för landsbygdsutveckling så prioriteras 
areella näringar, småskalig kommersiell service, turism, friluftsliv och biologisk 
mångfald.  

• Ny bostadsbebyggelse inom landsbygdsutveckling sker endast genom enstaka 
lokaliseringsprövningar (förhandsbesked) och ska i första hand ske 
genom komplettering där bebyggelse redan finns. Jordbrukslandskapet ska inte 
fragmenteras. 

• Inom kust- och landsbygd tillämpas restriktiv hållning till nya bostadshus på ny plats. 
Inom ytor för grön infrastruktur ska friluftsliv, turism, biologisk mångfald och areella 
näringar prioriteras. Generellt tillåts ingen ny bostadsbebyggelse. 
 
Åtgärder 

• Säkerställa att den jordbruksmark som tas i anspråk för samhällsutveckling nyttjas 
effektivt.  

Uppföljning  
• Utvärdering av geografisk spridning av bygglov. 
• Utvärdering av blockdatabasen och eventuell minskning av jordbruksmarksareal.  
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Förändrat klimat, översvämningsproblematik 
Jordens medeltemperatur ökar och innebär att havsnivån stiger. I vår del av världen innebär 
det också mer nederbörd och fler tillfällen med extrema väderhändelser. Samtidigt som det 
blir mer vatten att hantera kommer det även bli vanligare med värmeböljor och torrperioder. 
Vilka klimatförändringar som kan förväntas i Kungsbacka och vilka effekter de kan innebära 
beskrivs närmare i kommunens klimat- och sårbarhetsanalys från 2018. Utifrån 
översiktsplanens tidshorisont är ökande översvämningsrisk den effekt av 
klimatförändringarna som i första hand påverkas av översiktsplanens förslag. 
Utveckling enligt översiktsplanen innebär konsekvenser när det gäller översvämningsrisk. 
Den största andelen tillkommande bebyggelse är tänkt att hamna i Kungsbacka stad. Det står 
i konflikt med att staden i anslutning till Kungsbackaån är utpekad av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) som ett område med betydande översvämningsrisk. 
Översvämningsrisken är kopplad till höga flöden i Kungsbackaån och dess biflöden samt till 
höga havsnivåer i samband med stormar. Till det kommer översvämningsrisk på grund av 
skyfall. Utveckling enligt översiktsplanen förutsätter därför möjligheter att reglera 
vattennivån i ån eller andra storskaliga åtgärder för att skydda såväl befintlig som 
tillkommande bebyggelse och infrastruktur. Andra åtgärder kan vara att undvika utbyggnad 
inom vissa områden eller kräva en viss höjdsättning av byggnader och tillfartsvägar. Mer 
nederbörd och fler skyfall i mer samlad bebyggelse innebär också ökande krav på långsiktigt 
hållbara dagvattensystem. 
Kunskapsnivån inom kommunen är god när det gäller risk för översvämning på grund av 
höga flöden eller hög havsnivå. Det finns ett prognossystem för översvämningsrisk med 
rutiner för temporära skydd och åtgärder. Det har påbörjats en utbyggnad av 
översvämningsskydd längs Kungsbackaån och det har gjorts en utredning om 
förutsättningarna för att anlägga ett yttre översvämningsskydd mot höga havsvattenstånd. 
Inom det här området behöver arbetet drivas vidare mot att genomföra fler åtgärder. När det 
gäller översvämningsrisk på grund av skyfall är kunskapsnivån lägre. Inom det området 
behöver kommunen ta fram mer kunskapsunderlag för att sedan kunna gå vidare med 
planer och åtgärdsförslag.  
 
Relevanta riktlinjer i planförslaget 

• I första hand ska nya byggnader placeras på översvämningssäker marknivå och 
avsteg från det ska motiveras. I andra hand ska tekniska åtgärder användas som 
översvämningsskydd.  

• System för dagvatten ska utformas så att de förbättrar vattenkvaliteten och minskar 
risken för översvämning. Dessa bör så långt som möjligt samordnas med ytor för 
rekreation och biologisk mångfald. 
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Åtgärder 

• Ta fram en översvämningsstrategi med inriktningar och mål om hur samhället, på 
kort och lång sikt, ska säkras mot översvämningar. Den ska beskriva vägval och 
ställningstaganden som krävs för att målen ska nås. 

• Ta fram en skyfallskartering; översiktlig för hela kommunen och mer detaljerad för 
Kungsbacka stad. 

 
Uppföljning 

• Översvämningsrisk följs upp i kommunens risk- och sårbarhetsanalys. En ny tas fram 
varje mandatperiod. Kommunen deltar även när Länsstyrelsen uppdaterar 
riskhanteringsplanen för översvämningar i Kungsbackaån. Riskhanteringsplanen är 
en del av arbetet utifrån att Kungsbacka är utpekat som ett område med betydande 
översvämningsrisk. 

 
Trafik, transporter och hållbara kommunikationer 
Planförslaget innebär en koncentration av bebyggelse till kommunens stationsorter. Planen 
vill även stärka kopplingarna till Onsala och Fjärås. Vidare finns reserverad mark för 
framtida utveckling av transportstråk i väster längs väg 158. Ny bebyggelse föreslås främst 
till Kungsbacka stad, Åsa och Anneberg som samtliga har stationer på Västkustbanan.  
Befolkningsutvecklingen i regionen och Kungsbacka kommer att kräva en förstärkning av 
infrastrukturen framförallt kopplat till spårbunden kollektivtrafik. Nytillkommande 
pendlare väljer i första hand kollektiva alternativ främst med anledning av att Göteborg inte 
har plats för en ökad mängd bilar. Buller från järnvägar och vägar är ett omfattande 
miljöproblem som påverkar många människor i Sverige och i världen. Omkring två miljoner 
människor i Sverige bedöms vara exponerade för trafikbuller som överskrider riktvärdet för 
ekvivalent ljudnivå utomhus vid sina bostäder.  I Kungsbacka finns bullerproblematik från 
både väg och järnväg. Genom att kraftsamla utbyggnaden av infrastrukturen till redan 
befintliga stråk minimerar vi spridning av trafikbullerproblematik. Att förtäta och bygga ut 
tätorterna medför dock risk för bullerrelaterade problem i orterna.  
Likartat mönster gäller för luftföroreningar. Kungsbacka har relativt goda marginaler till de 
gränsvärden som finns för luftföroreningar. En befolkningsökning kan medföra ökade 
transporter och mer luftföroreningar. En teknikutveckling som möjliggör hög andel fossilfria 
transporter ger sannolikt positiva klimatrelaterade effekter men behöver inte innebära 
förbättringar inom buller- och luftföroreningsproblematiken. Samtidigt är översiktsplanens 
målsättning att i första hand ta hand om befolkningsökningens resandebehov genom att 
skapa goda förutsättningar till spårbunden kollektivtrafik vilket minimerar infrastrukturens 
negativa luft- och klimatpåverkan. 
En eventuell utveckling av stråket vid väg 158 innebär risker för negativ påverkan på 
naturmiljö och grön infrastruktur genom ökade barriäreffekter och fysiska ingrepp.  
 
Relevanta riktlinjer i planförslaget  

• Transportintensiv eller på annat sätt störande verksamhet ska lokaliseras i anslutning 
till E6 och Västkustbanan. 
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• Vi arbetar för ett ökat utbud av attraktiv kollektivtrafik och infrastruktur mellan 
kommunens utvecklingsorter. 

• Vi arbetar för attraktiva gång- och cykelvägar med hög framkomlighet, säkerhet och 
komfort inom och mellan utvecklingsorter såväl som över kommungränser.  

• Vi ska eftersträva god ljudkvalitet i parker och naturområden.  
 

Åtgärder  
• Vid förtätning av utvecklingsorterna är det viktigt att skapa goda förutsättningar för 

trafikslag som gång och cykel. En större andel förflyttningar med gång och cykel ger 
en mindre negativ påverkan av buller- och luftproblematik. Åtgärder för att minska 
negativa effekter från trafik och transporter hanteras vidare i fördjupning av 
översiktsplan för respektive utvecklingsort.  

• För att minska befintliga och tillkommande barriäreffekter kan ekodukter eller 
liknande studeras. 
 

Uppföljning  
• Uppföljning av luftkvaliteten i Kungsbacka stad sker genom att delta i 

Göteborgsregionens luftvårdsförbund. Programmet omfattar både kontinuerliga 
mätningar och beräkningar.  

• Kommunen har ett bullersaneringsprogram som omfattar det trafikbuller där 
kommunen är ansvarig som väghållare i Kungsbacka stad.  

• Uppföljning av bostäders geografiska spridning utanför utvecklingsorterna bör följas 
upp och redovisas som en del av ÖP-uppföljningen. Bebyggelse utanför orterna 
skapar ett bilberoende med negativa kumulativa effekter inom många 
hållbarhetsaspekter.  

• I förordningen om omgivningsbuller ställs krav på att Trafikverket och kommuner 
med mer än 100 000 invånare ska kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram vart 
femte år. 
 

Övriga miljökonsekvenser 
Under följande kapitel beskrivs övriga konsekvenser som översiktsplanen kan ha på miljön 
och skyddade områden.  

 
Strandskydd 
Förutsättningar 
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd som omfattar land- och 
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen. Längs med kusten och runt Lygnern har 
strandskyddet utvidgats till 300 meter och runt Stensjön, Sundsjön och Stora Hornsjön har 
strandskyddet utvidgats till 200 meter. Konflikter med strandskyddsbestämmelserna är 
vanliga i Kungsbacka, mycket på grund av ett högt bebyggelsetryck i kombination med att 
alla vatten omfattas av generellt eller utökat strandskydd.  
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Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
Strandskydd regleras i Miljöbalken och åtgärder inom strandskyddat område kan kräva 
dispens.  
 
Konsekvenser 
Enligt planförslaget ska tillkommande bostäder i första hand lokaliseras till Kungsbacka 
stad, Anneberg och Åsa. Kungsbacka stad och Anneberg påverkas främst av strandskyddet 
från Kungsbackaån och dess biflöden medan Åsa ligger inom strandskyddet från havet. 
Inom orterna kommer sannolikt detaljplaner upprättas inom strandskyddat området. I dessa 
planer är det viktigt att säkerställa att strandskyddets syften tillgodoses. Både så att 
allmänhetens tillgänglighet till strandområdena säkerställs och utvecklas samt att den gröna 
infrastrukturen längs med vattendragen bibehålls.  
I översiktsplanen pekas flera områden ut som kustcentra. Inom kustcentra ska det vara 
möjligt att etablera verksamheter som utvecklar kustens attraktivitet. De utpekade 
kustcentren ligger till stor del inom strandskyddat område vilket innebär att en utveckling 
av ett kustcentrum vanligtvis kommer att kräva en dispens eller ett upphävande av 
strandskyddet i detaljplan. Om det för utvecklingen av ett kustcentrum krävs nya bryggor 
eller pirer så är det ytterst viktigt att de placeras på ett sätt så att de marina naturvärdena 
inte påverkas negativt. Arbeten i vatten kräver många gånger, förutom dispens från 
strandskyddet, även tillstånd för vattenverksamhet.  
 
Åtgärdsförslag 

• När vi tar fram nya fördjupade översiktsplaner bör stråken längs med och till 
strandområdena kartläggas och säkerställas så att tillgången till vattnet inte byggs 
bort.    

• När strandområden tillgängliggörs för rekreation bör det ske utan negativ påverkan 
på den biologiska mångfalden.  

 
Luftmiljö 
Förutsättningar 
Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften som har en negativ påverkan på människan 
och miljön. Luftföroreningar kommer från många olika utsläppskällor, bland annat från 
trafiken, uppvärmning, energiproduktion och industriproduktion. För luftföroreningar finns 
både miljökvalitetsnormer för luft som är lagstadgade och måste uppfyllas och det nationella 
miljökvalitetsmålet Frisk luft som är en långsiktig målsättning.  
Kungsbacka är medlemmar av Göteborgsregionens luftvårdsförbund. I luftvårdsförbundets 
regi sker regelbundna mätningar och beräkningar av luftkvaliteten i Kungsbacka stad. Vid 
Råö sker även en nationell mätning för att fastställa bakgrundshalten av luftföroreningar.  
Generellt sett är luftkvaliteten god i Kungsbacka kommun.  
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Konsekvenser 
Med en ökad tonvikt på bebyggelse i Kungsbacka stad finns risken att den högre och tätare 
bebyggelsen skapar mer instängda vägområden. En förtätning kan därför leda till att 
koncentrationen av partiklar och kväveoxider ökar i vissa områden. Ambitionen i 
översiktsplanen syftar till att skapa förutsättningar för att gynna gång-, cykel-, och 
kollektivtrafik vilket kan medföra att utsläppen från biltrafiken kan minska. Planeringen av 
gaturummen är avgörande för luftkvaliteten i de centrala delarna av staden. Fortsatta 
mätningar och beräkningar behövs för att följa trenden och kunna agera om det så behövs. I 
Göteborgsregionens luftvårdsförbunds regi sker regelbundna mätningar och beräkningar av 
luftkvaliteten i Kungsbacka stad. Men det kan även behövas separata utredningar när större 
förtätningsprojekt sker längs med vältrafikerade vägar.  
 
Åtgärdsförslag 

• Fortsatt uppföljning och bevakning av luftmiljön.  
• Att kommunen vid förtätningsprojekt nyttjar de ekosystemtjänster som kan användas 

för att bibehålla en god luftkvalitet, det kan till exempel handla om att plantera träd, 
anlägga gröna tak och gröna väggar.  
 

Buller och vibrationer 
Förutsättningar 
Buller har stor påverkan på vår hälsa och den kan påverka vår möjlighet till en god 
livskvalitet. I dag finns flera studier som pekar på att långvarig exponering för flyg- och 
vägtrafikbuller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. För kommuner med över 100 000 
invånare inträder miljökvalitetsnormer för buller. Samtliga kommuner ska förhålla sig till en 
bullerförordning beslutad av riksdagen. I Kungsbacka finns risk för höga bullernivåer från 
främst väg och järnväg. Det förekommer i vissa fall även höga ljudnivåer från 
verksamhetsområden och även störningar från flygtrafik förekommer i vissa glesbebyggda 
områden i närheten av Landvetter flygplats.   
Kungsbacka har ett handlingsprogram för vägtrafikbuller i Kungsbacka stad där kommunen 
är huvudman för vägarna och därmed ansvarig för vägtrafikbuller.  
I närheten av framförallt väg och järnväg kan det förekomma problematik med vibrationer. 
Det kan utgöra en olägenhet för närboende. Det går att förebygga vibrationsproblematik 
genom att utreda vid planläggning och låta grundläggning och konstruktion styras av 
förutsättningarna. 
 
Konsekvenser 
Med en ökad tonvikt på bebyggelse och förtätning i Kungsbacka stad och stationsorterna 
finns risken att fler blir utsatta för höga ljudnivåer. Planeringen av staden och 
infrastrukturen är avgörande för bullersituationen.  
Planförslaget har en restriktiv syn på tillkommande bebyggelse inom influensområde från 
Landvetter flygplats, för att minska risken för etableringar som riskerar höga ljudnivåer från 
flygtrafiken.   
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Åtgärdsförslag 
Se över möjligheten att omlokalisera befintliga bullerstörande verksamheter.  
 
Ras, skred och erosion 
Förutsättningar 
Jordlagren inom stora delar av Kungsbacka kommun består av finkorniga jordarter, främst 
lera. Det har inte inträffat några större skred i kommunen som har drabbat bebyggda 
områden men de förekommer, främst längs vattendrag. Att det inte inträffar fler skred i 
bebyggda områden beror till stor del på att man tar hänsyn till stabilitet när man planerar 
och bygger. Klimatförändringar kommer innebära högre havsnivå och mer nederbörd vilket 
leder till ökad risk för ras, skred och erosion. 
 
Konsekvenser  
En ökad koncentration av bebyggelse till Kungsbacka och Anneberg innebär mer bebyggelse 
i anslutning till Kungsbackaån. Det ställer ökande krav på att frågor om stabilitet hanteras 
vid planering av ny bebyggelse. Det innebär också ökande behov av förstärkningsåtgärder 
som utöver att vara kostsamma även kan innebära målkonflikter i relation till naturvärden 
och miljökvalitetsnormerna för vatten. 
 
Åtgärdsförslag 
Vi ska fortsätta att ta stor hänsyn till risker för ras, skred och erosion i samband med fysisk 
planering och vi ska vara medvetna om att riskerna kan öka på grund av klimatförändringar. 
 
Biologisk mångfald 
Kungsbacka kommun har en varierande natur med allt från täta granskogar till öppna 
hedlandskap och marina grundområden. Variationen av naturtyper medför att kommunen 
har en relativt hög biologisk mångfald i jämförelse med rena inlandskommuner. Biologisk 
mångfald är en av de viktigaste ekosystemtjänsterna och grunden till många av de andra 
ekosystemtjänsterna. Utan en variation av olika insekter som pollinerar exempelvis 
fruktodlingar skulle skördarna försämras.  
 
Konsekvenser 
Det finns fortfarande en kunskapsbrist över var värdefulla livsmiljöer finns för den 
biologiska mångfalden, men vi ser att kunskapen ökar. Genom att koncentrera bebyggelsen 
till utpekade utvecklingsorter så tas färre naturområden i anspråk för bebyggelse och 
infrastruktur. Men oavsett var bebyggelsen hamnar så är det viktigt att i förväg undersöka 
områdenas naturvärden samt säkerställa att viktiga stråk för den gröna infrastrukturen inte 
byggs bort.  
Planförslaget har en direkt konflikt i anslutning till Bolsheden. Området har pekats ut för 
möjlig centrumutveckling samtidigt som angränsande skogsområde har höga naturvärden.  
Planförslaget innehåller inga förslag på utökade områdesskydd vilket hade varit en 
möjlighet för att säkerställa anpassad skötsel och markanvändning i områden med höga 
naturvärden. Kommunen saknar styrdokument samt uppdaterad vägledning i hur 
kommunens områden med höga naturvärden ska omhändertas. Över tid kan avsaknaden av 
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en aktiv naturvårdsplanering medföra att värdefulla områden och dess ekosystemtjänster 
utarmas.  
Föreslagna riktlinjer rörande hantering av områden med höga naturvärden ger ett visst 
skydd men bör kompletteras med hur kommunen avser att hantera så kallade 
naturvärdesobjekt med visst (klass 4) och påtagligt (klass 3) naturvärde.  
 
Åtgärdsförslag 
Fortsatta inventeringar av naturvärden är en viktig del för att kunna minska exploateringens 
påverkan på den biologiska mångfalden. 
En metodik baserad på skadelindringshierarkin eller motsvarande bör utarbetas i syfte att 
värna kommunens värdefulla områden till havs och på land. 
 
Natura 2000 
Natura 2000 är ett nätverk av Europeiska Unionens (EU) mest skyddsvärda naturområden 
med syfte att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden. Nätverket ska bestå av 
områden som innehåller tillräckligt av de naturtyper och arter som listas i EU:s Fågeldirektiv 
och Art- och habitatdirektiv, för att deras fortsatta förekomst långsiktigt ska vara säkrad. I 
Sverige har dessa områden skydd i miljöbalken. Reglerna motsvarar delar i EU:s 
Fågeldirektiv och Art- och Habitatdirektiv. 
För Natura 2000-områden gäller att gynnsam bevarandestatus ska säkras, vilket innebär att 
en åtgärd inte får påverka områdets utpekade värden negativt vare sig den ligger innanför 
eller utanför Natura 2000-gränsen. Om ändå så blir fallet kan åtgärden få genomföras om 
den är av stort allmänt intresse och kompensationsåtgärder utförs. Bevarandeplaner för varje 
område finns upprättade av länsstyrelsen. Vid utbyggnad av bostäder och anläggningar med 
avrinning till Natura 2000-området kan särskilda åtgärder behöva vidtas för att förhindra att 
dagvattenutsläpp påtagligt påverkar områdets kvaliteter och status. 
Nedan följer en tabell med de Natura 2000-områden som är utpekade i kommunen samt en 
bedömning huruvida de påverkas av översiktsplanens genomförande.  

Natura 2000 Bedömning 
Fladen Påverkas ej 
Gäddevik Påverkas ej 
Hördalen Påverkas ej 
Kungsbackafjorden Risk för påverkan 
Käringemossarna och Store mosse Påverkas ej 
Nidingen Påverkas ej 
Oxhagen Påverkas ej 
Rinnamossen Påverkas ej 
Rolfsån Påverkas ej 
Rossared Påverkas ej 
Sandsjöbacka Påverkas ej 
Svängehallar-Fjärehals Påverkas ej 
Särö Västerskog Påverkas ej 
Vallda Sandö Påverkas ej 
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Bedömning 
Det enda Natura 2000-område som kommunen bedömer skulle kunna komma i konflikt med 
genomförandet av översiktsplanen är Kungsbackafjorden. Detta på grund av att 
Kungsbackaån mynnar i Kungsbackafjorden och Kungsbackaån tar emot merparten av 
dagvattnet från Kungsbacka stad samt från Anneberg. Dessutom mynnar kommunens 
största reningsverk, Hammargårds reningsverk, ut i ån. Om utbyggnaden av staden sker 
utan tillräckligt bra dagvattenhantering finns en risk att bevarandestatusen försämras. 
Översiktsplanen pekar ut två utredningsområden för bebyggelse vid Kullavik och vid Särö. 
Båda dessa utredningsområden gränsar till Sandsjöbackas Natura 2000-område. Om det blir 
aktuellt att planera bebyggelse i utredningsområdet bör en tillräcklig buffertzon till Natura 
2000-området lämnas för att bebyggelsen inte ska riskera att påverka Sandsjöbackas växt- 
och djurliv.  
 
Åtgärdsförslag 

• En översyn av kommunens dagvattenpolicy. 
• Bättre nyttjande av de ekosystemtjänster som kan bidra till minskad 

dagvattenpåverkan på Kungsbackafjorden.  
 

Riksintressen 
Ett område som har pekats ut som riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada dess värden, det vill säga värden som har betydelse från allmän synpunkt och som 
inte kan återskapas om de förstörs. Hänsyn ska tas till riksintresset oavsett om en planerad 
verksamhet sker innanför eller utanför riksintressets område. Översiktsplanen ska redovisa 
hur kommunen avser att tillgodose riksintressena.  
I tabellen nedan listas de riksintressen som finns i eller i anslutning till kommunen och en 
bedömning huruvida översiktsplanens genomförande riskerar att påverka riksintresset. 

Riksintresse för friluftsliv Bedömning 
Lygnern-Rolfsån Påverkas ej 
Sandsjöbacka Påverkas ej 
Särö skärgård – Vallda Sandö Påverkas ej 
Onsalalandet – Kungsbackafjorden – 
Tjolöholm 

Påverkas ej 

  
Riksintresse för kulturmiljövård Bedömning 
Särö Påverkas ej 
Vallda kyrkby Risk för påverkan 
Kungsbacka innerstad Risk för påverkan 
Hjälm – Rossared Påverkas ej 
Onsala Sandö Påverkas ej 
Mönsters lotsplats Påverkas ej 
Nidingens fyrplats Påverkas ej 
Mårtagården och Apelhögen Påverkas ej 
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Onsala kyrkby Risk för påverkan 
Fjärås bräcka Påverkas ej 
Äskhults by Påverkas ej 
Tjolöholm Påverkas ej 
  
Riksintresse för naturvård Bedömning 
Stora och Lilla Middelsgrund – Fladen – 
Rödebanke 

Påverkas ej 

Kungsbackafjorden – Södra Onsalahalvön – 
Nidingen – Rolfsån 

Risk för påverkan 

Kärringemossarna och Store Mosse Påverkas ej 
Rammsjöhall Påverkas ej 
Lyngmosse Påverkas ej 
Äskhult Påverkas ej 
Lygnern – Fjärås bräcka Påverkas ej 
Sandsjöbacka Påverkas ej 
Särö väster- och nordanskog Påverkas ej 
Vallda Sandö – Hördalen Påverkas ej 
Bolgenområdet Påverkas ej 
Ubbhult Påverkas ej 
  
Riksintresse för kommunikationer – 
järnväg 

Bedömning 

Västkustbanan Risk för påverkan 
  
Riksintresse för kommunikationer – vägar Bedömning 
Väg E6 Risk för påverkan 
Väg E20 Risk för påverkan 
Väg 158 Risk för påverkan 
  
Riksintresse för kommunikationer – 
luftfart 

Bedömning 

Landvetter flygplats Påverkas ej 
  
Riksintresse för kommunikationer – 
sjöfart 

Bedömning 

Sträckan Nidingen – Rivöfjorden Påverkas ej 
Sträckan Oslofjorden – Öresund Påverkas ej 
  
Riksintresse för totalförsvaret Bedömning 
Riksintresse för totalförsvaret Påverkas ej 
  
Riksintresse för vattenförsörjning Bedömning 
Fjärås – bräcka vattenverk Påverkas ej 
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Riksintresse för rörligt 
friluftsliv/Högexploaterad kust 

Bedömning 

Riksintresse för rörligt 
friluftsliv/Högexploaterad kust 

Påverkas ej 

 

Bedömning 
Översiktsplanens inriktning är att riksintressena ska respekteras och att inga åtgärder ska 
tillåtas som påtagligen kan skada riksintressenas värden negativt. Vissa av riksintressena 
kan komma att påverkas när fler bostäder och verksamheter ska lokaliseras i kommunen. De 
riksintressen där det finns en risk för påverkan av planförslaget är riksintresset för 
kulturmiljövård i Kungsbacka innerstad och Vallda kyrkby; riksintresset för naturvård i 
Kungsbackafjorden samt samtliga riksintressen för kommunikationer.  
Kungsbackafjorden är ett riksintresse för naturvård tack vare områdets botaniska, 
zoologiska, fiskeribiologiska och ornitologiska värden som är omfattande och delvis unika. 
Det finns en risk att riksintresset påverkas av den utbyggnad som föreslås i Kungsbacka och 
Anneberg. Detta på grund av att Kungsbackaån mynnar i Kungsbackafjorden och 
Kungsbackaån tar emot merparten av dagvattnet från Kungsbacka stad samt från Anneberg. 
Dessutom mynnar kommunens största reningsverk, Hammargårds reningsverk, ut i ån. Om 
utbyggnaden av staden sker utan tillräckligt bra dagvattenhantering finns en risk att 
bevarandestatusen försämras. Men om dagvattenhanteringen är god och bidrar till att 
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten Kungsbackafjorden uppnås så kommer inte 
heller riksintresset påverkas negativt.  
Riksintresset för kulturmiljövård i Kungsbacka innerstad kan påverkas när det sker en än 
tydligare fokusering på att bygga en tätare stad. Hur riksintressets värden ska säkerställas 
kommer att hanteras i den kommande fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad.  
För riksintresset kulturmiljövård i Vallda kyrkby har ett förtydligande av riksintresset tagits 
fram. Utredningen pekar på några få platser som är mindre känsliga för komplettering av 
bebyggelsen. Området längs Valldavägen ska kompletteras med verksamheter. Varje ny 
etablering ska prövas mot förtydligande av riksintresse för kulturmiljövård.    
 
För att säkerställa riksintressena för kommunikationer är en fortsatt god dialog med 
Trafikverket viktig.  
 
Uppföljning 
En stor utmaning för Kungsbacka och andra städer och samhällen är att utvecklas hållbart. 
En av strategierna för att nå framgång är att utvecklas smart. Detta ska ske bland annat 
genom förtätning av befintlig bebyggelse, utbyggnad i kollektivtrafiknära lägen och 
värnande av landsbygdens värden. 
Översiktsplanen ska fungera som inriktningsdokument och som stöd för bland annat 
detaljplanering och bygglov. För att analysera hur planering och byggande följer 
översiktsplanens intentioner och riktlinjer måste det ske en kontinuerlig uppföljning, särskilt 
viktigt är detta när det gäller frågor som berör motstående intressen. Resultatet av 
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uppföljningen kan användas för att återkoppla och föra en dialog kring den fysiska 
planeringens mål och inriktning. Uppföljningarna ska också underlätta kommande 
aktualitetsförklaringar av översiktsplanen och ge kunskap om vilka delar som eventuellt har 
behov av revidering eller nya politiska ställningstaganden. Flera indikatorer som ingår i 
kommunens årliga mål- och budgetuppföljning kan också användas för utvärdering av 
översiktsplanens effekter. 
 
Nedan listas förslag på vad en kontinuerlig uppföljning kan innehålla. 

• Geografisk spridning av ny bebyggelse 
• Täthet vid nyproduktion 
• Mark för näringslivet 
• Miljökvalitetsnormer 
• Exploaterad mark 
• Natur- och rekreationsområden 
• Sociala indikatorer  

 
Under kapitlet betydande miljöpåverkan finns parametrar för respektive delområde som avses 
att följas upp för att följa utvecklingen av riskerna.  
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Läsanvisning  

Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning för hur samrådet bedrivits, en ämnesvis 

sammanfattning av de synpunkter som kommit in via e‐post, posten och via översiktsplanens 

hemsida och samhällsbyggnadskontorets kommentarer till synpunkterna. Personnamn anges 

inte. Samtliga yttranden finns i sin helhet på samhällsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens 

yttrande bifogas. 
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Huvudsakliga synpunkter och föreslagna 
förändringar av planförslaget 
Flertalet remissinstanser är positiva till planförslaget och anser att det ligger i linje med 

kommunens utveckling i regionen. Kommunen har reviderat planförslaget utifrån 

samrådssynpunkterna, bland annat så att det blivit tydligare och ger bättre vägledning. 

Dispositionen av översiktsplanens delar har ändrats och nya huvudrubriker har tagits fram med 

förklaringar av de mest debatterade ämnena. Riksintressen får en mer framhävd och tydligare 

plats i den nya dispositionen. Det lokala perspektivet med exploatering och bevarande på rätt 

plats förtydligas på en översiktlig nivå. Länsstyrelsens synpunkter har till största delen 

tillgodosetts, frånsett de punkter som framgår av kontorets kommentarer i denna 

samrådsredogörelse. 

Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet har framförallt följande frågor 

studerats vidare:  

Inom ”Läs översiktsplanen” 

• Ny disposition och läsanvisningar 

• Översyn av riksintressen 

• Sammanställning av viktiga ämnesområden  

Jordbruksmark 

Kommunens utveckling – tillväxtfrågor 

Klimatförändringar 

• Kompletteringar 

Hållbarhetsbedömning 

MKB 

 

Inom ”Välj kartlager” 

• Åsas kustcentrum läggs till på kartan 

• Gräns för Anneberg ändras mot berget  

• Verksamhetsområden inom utvecklingsorter tas bort från kartan 

• Vattenskyddsområden flyttas till mark‐ och användningskartan  
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Hur samrådet bedrivits 
Kommunstyrelsen beslöt 24 mars 2020 att genomföra samråd för förslag till översiktsplan. 

Samrådet för förslaget pågick under perioden 7 april till 31 augusti 2020, samrådstiden 

förlängdes med 4 månader med anledning av den rådande pandemin. Information om samrådet 

skickades ut enligt sändlista till remissinstanser. Under samrådet har cirka 300 yttranden 

skickats in, varav närmare 250 från privatpersoner. Samhällsbyggnadskontoret har fått in 11 

synpunkter från statliga myndigheter, två från regionala organ, fyra från grannkommuner, 7 

från nämnder, 12 från företag, 9 från föreningar och andra grupper.  

Under samrådet genomförde projektgruppen en rad aktiviteter med målet att nå ut till så många 

målgrupper som möjligt.  

Samrådsutställning  
En utställning med kartor och information om förslaget fanns tillgänglig för allmänheten i 

centrala Kungsbacka stad samt interaktiva delar som främst riktade sig till barn och unga. 

Utställningen flyttades till Kungsmässan under en vecka där besökare fick träffa ansvariga för 

planeringen. Underlag till frågorna som kom upp under samtalen med medborgare finns 

dokumenterat och biläggs denna samrådsredogörelse. Många besökte utställningen eftersom de 

visste att representanter för kommunen var på plats och hade en specifik fråga de ville 

diskutera. Andra kom fram av nyfikenhet utan att veta så mycket om vad en översiktsplan är. 

Genom att finnas ute på plats och möta upp invånare utifrån deras olika förutsättningar blev det 

en bra vecka med mycket dialog. Utställningen lockade även till sig en del barn och ungdomar 

genom sin utformning och de interaktiva delarna där man kunde fotografera sig, rösta på 

viktiga områden i Kungsbacka samt sätta upp sin ritade teckning. Under resterande tid av 

samrådet stod utställningen i stadshusets entré. Ämnena diskuterades på plats, de 

ämnesområden som är relevanta för översiktsplanen tas upp i samrådsredogörelsen. 

Föreläsningar  
Tre seminarier för allmänheten anordnades, två i maj och ett i augusti. Föreläsningarna skulle 

hållas i kulturhuset Fyren på den öppna scenen men i och med pågående pandemi blev de 

flyttade till en lokal i Stadshuset för att kunna kontrollera att inte fler än 50 personer deltog. 

Frågorna som diskuterades under mötena dokumenterades och finns med i punktformat som 

bilaga till denna samrådsredogörelse. Frågorna besvarades muntligt under föreläsningarna och 

de ämnesområden som togs upp på föreläsningarna berörs i samrådsredogörelsen. För att göra 

det möjligt för fler att ta del av innehållet spelades föreläsningen in och tillgängliggjordes på 

webbsidan.  

Muntliga presentationer hölls för statliga organ, regionala aktörer, politiska partier, nämnder 

och andra grupper. Presentationer anordnades även internt för andra förvaltningar.  
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Barn- och ungdomsdialog  
Som en viktig del i arbetet med översiktsplanen har samhällsbyggnadskontoret genomfört 

dialoger med ungdomar. Seminarierna bedrevs i Hedeskolan. Riktade satsningar att nå barn och 

unga som ofta står utanför de demokratiska processerna genomfördes. Dialoger erbjöds 

kommunens samtliga skolor och ungdomsråd efter principen ”vi kommer till er”. Responsen 

från skolorna var ganska låg men resultatet av de genomförda seminarierna var långt över 

förväntan då samhällsbyggnadskontoret har fått över 40 yttranden från ungdomar i kommunen. 

Trycksaker och annat material  
Planschen med budskapet om att man kan vara med och tycka till om förslag till ny 

översiktsplan sattes upp på olika offentliga platser runt om i hela kommunen, bland annat på 

bibliotek, skolor och i mataffärer. Även flyers med samma budskap delades ut, bland annat 

utanför en större matmarknad i Kungsbacka där även förbipasserande informerades om 

utställningen under en vecka på Kungsmässan.  

En informationsfilm producerades för att sprida kunskap om vad en översiktsplan är och att 

man kan vara med och tycka till. Filmen användes på webbsidan för översiktsplanen, i sociala 

medier, samt på föreläsningar.  

Webb och sociala medier  
På kommunens webbplats har det funnits en specifik sida för arbetet med översiktsplanen. Där 

har besökaren kunnat ta del av film, föreläsning, tidplan och information om det löpande 

arbetet.  

Läs mer på: www.kungsbacka.se/oversiktsplan 

Från webbsidan kan man klicka sig in i den digitala översiktsplanen.  

Sociala medier så som Facebook har använts för att sprida kunskap om vad en översiktsplan är 

och att man kan vara med och tycka till. Ett sponsrat inlägg på Facebook har gjort att 

spridningen skett till fler än de aktiva följarna och gav en räckvidd på över 39 000 personer och 

resulterade i ungefär 300 kommentarer. Det inkom ett brett spektrum av olika typer av frågor, 

varav ett antal som inte hade någon relation till den nya översiktsplanen. Frågorna besvarades 

kontinuerligt i kommentarsfältet under föreläsningarna och de ämnesområden som är relevanta 

för översiktsplanen tas upp i samrådsredogörelsen. All kommunikation från Facebook finns 

dokumenterat och följer med som bilaga till denna samrådsredogörelse.   
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Press och media  
För att nå ut med arbetet om en ny översiktsplan har det skickats ut pressmeddelanden, vilket 

har lett till att det publicerats i media. Både lokalpress och P4 Halland har uppmärksammat vårt 

arbete och gjort reportage.  

En internproducerad artikelserie har givit en mer ingående insyn om de olika ämnesområdena i 

översiktsplanen, så som naturområden, infrastruktur, landsbygd och hållbarhet. På webbplatsen 

www.kungsbacka.se/oversiktsplan finns samtliga nyheter och artikelserien att läsa.  

Myndigheter som avstår från att lämna synpunkter 
Försvarsmakten: Som sektorsmyndighet bedömer och yttrar sig Försvarsmakten över 

samhällsplaneringsåtgärder som kan komma att påverka riksintressen för totalförsvarets 

militära del. Med anledning av covid‐19 har Försvarsmakten blivit tvungna att prioritera bland 

inkomna samhällsplaneringsärenden, varav översiktsplaner varit tillhörande en bortprioriterad 

ärendekategori. Följande förslag till ny översiktsplan i Kungsbacka kommun har ej varit på 

remiss internt inom myndigheten och Försvarsmakten tar således inte ställning till förslaget i 

förhållande till totalförsvarets militära del i detta skede 

 
Havs‐ och vattenmyndigheten: Har tagit del av samrådsunderlaget i rubricerat ärende. 

Myndigheten avstår från att lämna synpunkter på underlaget. Det innebär inte att myndigheten 

tagit ställning i sakfrågan eller till handlingarna i ärendet. 

 
Skogsstyrelsen: Informerar att de har inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller 

någon ytterligare information att tillföra som har bäring på detta.  

 

Ämnesvis sammanfattning av synpunkter och 
ställningstaganden  
Nedan redovisas ämnesvis de synpunkter som inkom under samrådet. 

Samhällsbyggnadskontorets kommentarer och ställningstaganden redovisas i kursiv stil efter 

varje synpunkt. Synpunkter som berör översiktsplaneringen, den långsiktiga och översiktliga 

mark‐ och vattenanvändningen i kommunen, har sammanfattats och bemötts av 

samhällsbyggnadskontoret. Övriga synpunkter, exempelvis gällande drift och förvaltning, 

förslag på etableringar o.s.v. har vidareförmedlats till respektive berörd förvaltning för 

hantering.  
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Allmänt om förslaget 
Synpunkterna som framförs inom detta område berör framförallt nivån på översiktsplanen. Här 

finns även synpunkter på dispositionen samt arbets‐ och underlagsmaterial till förslaget. 

Beskrivning och innehåll 
Länsstyrelsen, Region Halland, Göteborgsregionen, flera privatpersoner, andra myndigheter 

och grannkommuner är positiva till Kungsbackas digitala översiktsplan och tycker att det är bra 

att all information finns tillgänglig på internet. Region Halland, Statens Geotekniska Institut, 

Göteborgsregionen, Socialdemokraterna, flera privatpersoner och andra myndigheter har 

uttryckt att förslaget är tydligt och det Göteborgsregionen ser positivt är att Kungsbacka 

kommun arbetar med en digital översiktsplan som går i linje med Boverkets nya 

rekommendationer om en rullande planeringsprocess. Vissa privatpersoner tycker att hemsidan 

kan förbättras och Göteborgsregionen har tillit till att funktioner och orienterbarhet kommer att 

utvecklas till en robust och tydlig översiktsplan för kommunen. En ungdom säger att det är 

svårt att förstå språket i texterna. Länsstyrelsen, Räddningstjänsten och några privatpersoner 

tycker att pdf‐versionen behöver utvecklas med bättre disposition och huvudrubriker. 

Räddningstjänsten vill gärna ha översiktsplanen i dokumentform och menar att det inte finns 

några officiella dokument. Räddningstjänsten framför att hemsidan troligtvis fungerar bra som 

populärversion men som myndighet saknar man dokumentformen. 

Kommunen svarar:  

Disposition i förslaget har ändrats för att förbättra tydligheten, detta påverkar utskriftsformatet 

som är en del av den digitala versionen. Nya huvudrubriker har tagits fram för att exempelvis 

samla texter om jordbruksmark under en punkt inom ”användning av mark och vatten”. 

Riksintressen får en tydligare plats i den nya dispositionen. Även kartan har reviderats. 

Rubrikerna i fönstret ”Välj kartlager” har setts över för tydligare vägledning inom 

översiktsplanen. Inför samrådet reviderades texterna ett antal gånger i syfte att göra innehållet så 

tydligt (lättläst) som möjligt. Boverket arbetar med att ta fram en modell för hur geografisk 

planinformation kan struktureras på ett enhetligt sätt i plankartan till översiktsplanen, den så 

kallade ÖP‐modellen. Ambitionen är att ÖP‐modellen kommer att underlätta övergången till 

digitala region‐ och översiktsplaner och digitala planeringsunderlag. Fortfarande är det den 

analoga versionen som är juridiskt gällande i planeringen, därför är det utskriftsversionen som 

diarieförs. Kommunen har även förberett en kartdatabas för att bevara samråds‐ och 

granskningsversionen. Boverkets vision är att gå över till helt digitala planeringsunderlag och 

beslutshandlingar där det går att söka och återanvända valda delar av planinformationen både för 

nya innovativa tjänster och i de grundläggande lov‐, bygg‐ och tillsynsprocesserna, detta för en 

effektivare handläggning. Kommunen arbetar för att tillhandahålla planeringsunderlag digitalt 

och strukturerat för att minska tidsåtgången och höja kvaliteten inför beslut. Den digitala 
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översiktsplanen möjliggör en bättre medborgardialog vilket, fortfarande inom Boverkets vision, 

stärker demokratin och rättssäkerheten.  

Länsstyrelsen tycker att det är förvirrande att informationen benämns både med riktlinjer, 

beskrivning och motivering. Information och flera av riktlinjerna och rekommendationerna är 

för vaga. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har lämnat många detaljerade synpunkter kring 

specifika avsnitt i förslaget och önskar generellt tydligare ställningstaganden. 

Kommunen svarar:  

Med beskrivning menas all text som inte visar en inriktning, som har en beskrivande karaktär om 

ett ämne eller begrepp, många gånger handlar det om att beskriva ett begrepp på ett generellt sätt. 

Motivering handlar om text som relateras exklusivt till vårt förslag och ger eller förklarar en 

inriktning. Några gånger finns informationen under riktlinjerna i form av motivering och andra 

gånger i form av beskrivning. Under några ämnen finns information både som motivering och 

beskrivning, beroende på hur generella riktlinjerna är. ”Beskrivning” och ”Motivering” ses över 

inför granskning av förslaget. Synpunkterna från nämnden beaktas och bearbetas i förslaget. 

 
En privatperson tycker att det bör anges tydligare vilka fördjupade översiktsplaner som är 

gällande. Miljöpartiet vill att Göteborgsregionens ”Fördjupad strukturbild för kustzonen” borde 

synas i översiktsplanen. Centerpartiet vill se en tydligare metodik, deltagare och källhänvisning. 

Centerpartiet önskar en tydligare skrivning om Kungsbackas identitet och särart. 

Kommunen svarar:  

Gällande fördjupningar av översiktsplanen framgår det under avsnittet “Fördjupade 

översiktsplaner (FÖP)”. Kartan för Göteborgsregionens fördjupade strukturbild för kustzonen 

finns under ”Regionala förutsättningar” på ”Välj kartlager”. Förslaget kompletteras med en 

skrivning om Kungsbackas identitet och särart.  

Nämnden för Kultur & Fritid omnämner följande dokument som möjliga underlag till förslaget 

avseende kultur‐ och fritidsfrågor; Kulturpolitiskt program, Idrottsprogram för god folkhälsa, 

Biblioteksplan, Program för offentlig konst utomhus, Turismstrategi, Kulturmiljöprogram, 

Strategi för tätortsnära friluftsliv och Hallands Kulturplan. Konsten tillför demokratiska 

kvaliteter, ger trygghet och berikar. Att vi tillämpar enprocents‐principen, ny nationell politik, 

behöver synliggöras inom ramen för den nya översiktsplanen.  

Kommunen svarar: 

Förslag på underlag från nämnden bedöms och bearbetas in i förslaget. Enprocents‐principen kan 

tillämpas med stöd av förslaget till översiktsplan.  
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Digital plattform 
Centerpartiet har flera redaktionella synpunkter och synpunkter för gränsdragningar på kartan. 

Lantbrukarnas Riksförbund vill gärna se en referens för vilken data som använts som underlag 

för modellen för högsta beräknade vattennivån, liksom årtionde som avses för den högsta 

beräknade vattennivån i översvämningskartan. 

Kommunen svarar: 

Redaktionella synpunkter och gränsdragningar bedöms och bearbetas in i förslaget. Årtal har 

lagts till för högsta beräknade havsvattenstånd (2100). För vattennivå vid beräknat högsta flöde i 

Kungsbackaån finns inget årtal. 

Svenska Kraftnät vill se att det vid planering av vindkraftsanläggningar krävs ett visst 

säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och Svenska Kraftnäts anläggningar. Översiktsplanen 

bör kompletteras med denna information. Svenska Kraftnät önskar också att Kungsbacka 

kommun tar hänsyn till deras ledningar i kommande planeringssammanhang, och vill att 

ledningarna synliggörs i förslaget. Länsstyrelsen önskar att befintlig bebyggelse förtydligas på 

kartorna. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd undrar om man inte kan länka fördjupad 

översiktsplan för Åsa i översiktsplanen. 

Kommunen svarar:  

Säkerhetsavstånd för vindkraft framgår i gällande tillägg till översiktsplan för vindkraft från 

2012. Ledningsdragningar kontrolleras alltid i samband med planering. Information om befintlig 

bebyggelse finns i kartan, men utseendet föreslås förtydligas. Länken för gällande fördjupad 

översiktsplan för Åsa från 2013 finns under fönstret ”Läs översiktsplanen” inom ”Fördjupningar 

och tillägg till översiktsplanen”.  

Samrådet och processen 
Miljöpartiet tycker att det finns brister i dialog och påpekar mer involvering. Även 

Sverigedemokraterna har synpunkter på att samrådet inte verkar ha nått tillräckligt många. 

Nämnden för Kultur & Fritid framför att det är viktigt med dialoger i ett tidigt skede inte minst 

ur barnperspektivet. 

Kommunen svarar: 

Under samrådet genomförde projektgruppen en rad aktiviteter med målet att nå ut till så många 

målgrupper som möjligt, inte minst med ungdomar som var en prioriterad målgrupp. Allmänheten fick 

kännedom om samrådet bland annat via annonser i dagspress och i sociala medier. Samrådstiden, som 

vanligtvis följer bestämmelser i lagen om två månader, blev utökad med tre extra månader som utgör fem 

månader totalt. Tre seminarier hölls för allmänheten. Ett inspelat seminarium fanns också att se på 

kommunens webbsida. Muntliga presentationer hölls för statliga organ, regionala aktörer, politiska 

partier, nämnder och andra grupper. Presentationer anordnades även internt för andra förvaltningar. 
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Under samrådstiden har flera hört av sig till kommunen och vi blev bjudna till dialog med olika grupper. 

Presentationer anordnades även internt för andra förvaltningar. En utställning fanns i Stadshuset under 

hela samrådstiden, förutom en vecka då utställningen flyttades till Kungsmässans där projektgruppen 

pratade med de som ville om översiktsplanen. Planscher med budskapet om att man kan vara med och 

tycka till om förslag till ny översiktsplan sattes upp på strategiska platser runt om i kommunen.  

Strategi  
Inkomna synpunkter under denna rubrik är översiktliga och på samma nivå som 

översiktsplanens strategier på lång sikt. Synpunkterna framför bland annat en tydligare 

avvägning mellan olika intressen och/eller en annan prioritering av intressen. Det framförs 

även synpunkter på utvecklingsorter och att kommunen växer. 

 

Göteborgsregionen, Göteborgs stad, Varbergs kommun, Marks kommun och Region Halland är 

positiva till att Kungsbacka har arbetat med och ser sin roll i en växande region. På så vis visar 

Kungsbacka på en långsiktig utveckling. Kristdemokrater tycker att det är bra att 

översiktsplanen tydligt pekar ut prioriterade utvecklingsorter, men där Varbergs kommun 

tillägger att Frillesås helst ska ingå i dessa. Att Kungsbacka lyfter fram infrastruktursatsningar 

som Västlänken, Göteborg‐Borås och Bohusbanan och samtidigt ser vad det innebär för 

Kungsbackas arbetsmarknad är föredömligt säger Göteborgsregionen. Den restriktivitet som 

förslaget visar avseende bebyggelseutveckling utanför stationssamhällena med bevarande av 

kust och gröna kilar går helt i linje med Göteborgsregionens strukturbild. Socialdemokraterna 

stöder intentionerna kring infrastruktur och samhällsplanering som förslaget presenterar. 

Byggnadsnämnden ställer sig bakom översiktsplanen och dess strategi för år 2040. 

Byggnadsnämnden framför även att översiktsplanen ger tydliga riktlinjer som är enkla att 

arbeta efter.  

Kommunen svarar: 

Frillesås saknar i detta förslag station varför den inte prioriteras. I övrigt noteras synpunkterna. 

Avvägningar 
Jordbruksmarkens värden tas upp i flera yttranden från privatpersoner. Dessa är ifrågasättande 

till kommunens förslag att ta jordbruksmark i anspråk för tätorternas expansion istället för att 

hitta alternativa områden så som förtätning eller exploatering av skogsmark. Ofta nämns 

livsmedelsproduktionen som det starkaste skälet för att bevara jordbruksmarken. Yttrandena 

gäller främst exploateringen vid Frillesåsmotet, inom Åsa samt Kungsbacka stad. För en del 

framgår det inte tydligt vilken jordbruksmark som yttrandet avser. Det finns också ett drygt 



KUNGSBACKA KOMMUN 

12 (59) 

 

tiotal skrivelser som berör verksamheten på Hamra gård. Länsstyrelsen vill att rimliga alternativ 

ska identifieras, beskrivas och bedömas för att motivera varför bebyggelse går före bevarande av 

jordbruksmark. Socialdemokraterna ifrågasätter förslagets riktlinjer för jordbruksmark inom 

orter. Miljöpartiet saknar en bedömning av varför jordbruksmark kan användas för 

bostadsbyggande, partiet vill även se en alternativsredovisning enligt miljöbalken för att kunna 

tillåta exploatering på jordbruksmark. Socialdemokraterna fyller i med att enligt 

bostadsförsörjningsprogrammet ska byggnation på jordbruksmark minimeras. I förslaget anges 

att motiven för att samla bebyggelse, för att behålla oexploaterad landsbygd främst är 

ekonomiska, nämnden saknar miljömässiga motiv som också bör finnas. Liberalerna 

kompletterar med att när vi behöver bygga på jordbruksmark, ska marken användas effektivt så 

att gröna ytor bevaras och Sverigedemokraterna håller med. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

efterlyser tydligare ställningstaganden kring ianspråktagande av jordbruksmark. 

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen kompletteras för att förtydliga förhållningssättet till jordbruksmark. 

Översiktsplanen hanterar inte områden inom de prioriterade utvecklingsorterna. Ett eventuellt 

ianspråktagande av jordbruksmark utreds inom ramen för respektive fördjupad översiktsplan 

(FÖP). Förslaget justeras till ett stigande hänsynstagande med avstånd från orternas centrum. 

Lantbrukarnas Riksförbund ser att översiktsplanen i kapitlet Värden och Hänsyn berör flera av 

dessa ämnen utan att man samtidigt nämner jordbruksnäringen som gör detta möjligt. Ej heller i 

Hälsa och Säkerhet ‐Krisberedskap och totalförsvar inkluderas lantbruket. Lantbrukarnas 

Riksförbund upplyser att under Coronapandemin kom matproducerande jordbruk att klassas 

som samhällsviktig funktion. Varla Villaförening påtalar att undvika att bygga på odlingsbar 

jordbruksmark, i framtiden blir det säkert mer intressant med så kallad kommersiell 

stadsodling. Centerpartiet saknar klassificering av jordbruksmark. Tydligare ställningstaganden 

för jordbruksmark. 

Kommunen svarar: 

Förslaget stärker företagande i areella näringar och vill stärka landsbygdens orter. Strategierna i 

planförslaget medför många positiva och några negativa konsekvenser, men i jämförelse med 

andra alternativ bedöms det skapa de bästa förutsättningarna för miljömässig, ekonomisk och 

social hållbarhet. Översiktsplanen kompletteras för att förtydliga förhållningssättet till 

jordbruksmark. Klassningen är inte avgörande. Vad gäller jordbruksmark så är fokus på frågan 

om jordbruksmarken är brukningsvärd eller inte.  

 

Miljöpartiet vill att hänsyn till klimatförändringar och att värna våra naturresurser, som 

dricksvatten, jordbruksmark och kustområdena ska vara mer framträdande och styrande för 

planeringen. Centerpartiet önskar ett tydligare fokus i planeringen av nya bostadsområden till 
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mark som idag är impediment, berg eller skog. Varla Villaförening, Lantbrukarnas Riksförbund 

och många privatpersoner vänder sig mot att brukningsvärd åkermark tas i anspråk för 

byggnation. Lantbrukarnas Riksförbund säger att detta är att gå emot lagen då brukningsvärd 

åkermark är skyddad. De ser vidare en rad tekniska problem med att bebygga marken kring 

Åsa station. 

Kommunen svarar:  

Med de strategier som föreslås i översiktsplanen, bland annat att styra befolkningstillväxten till 

främst några orter, bedöms kommunens naturresurser värnas. Strategierna i planförslaget medför 

många positiva och några negativa konsekvenser, men i jämförelse med andra alternativ bedöms 

det skapa de bästa förutsättningarna för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. 

Lagstiftningen säger i miljöbalken kap 3 § 4 att ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk 

för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 

tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”. Kommunen bedömer att förtätning i 

stationsnära lägen är den typ av bebyggelse som är ett väsentligt samhällsintresse som inte kan 

tillgodoses på annan mark. Förslaget kommer att förtydligas med en sammanfattande beskrivning 

avseende naturresurser och klimatförändringar i relation till användningen av mark och vatten. 

Naturskyddsföreningen tycker att kommunen ska justera följande: ”Våra strategier inom trafik 

inför 2040 rekommenderar de trafikslag som är minst utrymmeskrävande.” Kommentar: Bör 

lägga till de trafikslag som har minst miljöpåverkan.’ 

Kommunen svarar: 

De trafikslag som är minst utrymmeskrävande ger också mindre påverkan på miljön.  

Göteborgs Ornitologiska Förening anser att naturvårdsklassningen i förslaget har allt för vaga 

riktlinjer som knappast inger förtroende kring att kommunen värdesätter sina mest värdefulla 

naturområden. Motsvarande riktlinjer från andra kommuner kan istället vara ”Exploatering i 

klass 1‐områden får inte förekomma” och ”Exploatering i klass 2‐områden bör undvikas”. 

 

 

Kommunen svarar: 

Kommunen har valt att inte relatera till naturvärdesinventeringen direkt. En sammanvägd 

analys av naturvärdesinventeringen med flera underlag har resulterat i föreslagen grön 

infrastruktur samt skiktet med höga naturvärden. Dessa områden har för kommunen 

sammantaget ett högt värde.  Med den bakgrunden bedömer kommunen att de föreslagna 

riktlinjerna är tillräckligt skarpa för att bevara de mest värdefulla naturområdena för framtiden.  
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Tillväxt i kommunen 
Några privatpersoner framför att det saknas ett resonemang i förslaget angående vilka 

möjligheter det finns att styra olika delar av utvecklingen ‐ är den befolkningsutveckling som 

redovisas år 2040 problematisk, önskvärd eller ens något kommunen styr? 

Naturskyddsföreningen undrar om det är hållbart med en så stor expansion. Många 

privatpersoner uttrycker att de önskar att kommunen slutar växa, som skäl till det anges bland 

annat att vi behöver spara mark, trafiksystemen norrut är fulla, speciellt för dem som inte kan 

åka kollektivt. Andra åsikter är att kommunen bör ta hand om de invånare som redan bor här i 

första hand samt att staden och orterna är fina som de är. Några privatpersoner och 

Sverigedemokraterna framför att en hög utbyggnadstakt påverkar kvaliteten på byggnationen 

negativt. Några yttranden från allmänheten framför synpunkter om att det är positivt att 

Kungsbacka växer trots att det också kan skapa problem. 

Kommunen svarar: 

Förslaget utgår från det faktum att regionen växer. Kungsbackas möjlighet att inte vara en del av 

denna tillväxt bedöms som marginell. Kommunen kan genom att planera för fler eller färre 

bostäder till viss del påverka befolkningsökningen, men då Kungsbacka utgör en attraktiv del av 

regionen kommer befolkningstillväxten ändå. Kommunen har därför i förslaget valt att vara 

proaktiv i sin planering för att på så sätt också kunna styra så den blir så hållbar som möjligt.  

I övrigt noteras synpunkterna. 

 
Många yttranden berör hur olika kommundelar växer i förhållande till varandra. Många 

privatpersoner framför att förslaget måste tillåta en satsning på andra orter än de som 

prioriterats. Några framför att kommunen borde låta folk bygga där de vill bo. 

Socialdemokraterna tycker att beskrivningen av utvecklingsorter är bra. Några privatpersoner, 

Miljöpartiet och Liberalerna önskar mer tillåtande bebyggelse. Ungefär lika många synpunkter 

har kommit in som vill öka restriktiviteten till ny bebyggelse. Centerpartiet vill att det i 

inledningen ska framgå att det är viktigt att alla delar i kommunen utvecklas. Det finns en oro 

bland såväl privatpersoner som exploatörer om att övriga orter som inte prioriteras kan komma 

att sluta att växa, och till och med krympa. Det finns en önskan om att bygga där det finns 

kollektivtrafik och låta bli att bygga där den inte finns. Kristdemokraterna tycker att det är bra 

att koncentrera ny bebyggelse till de tre stationsorterna, men det måste också finnas möjlighet 

att bygga i andra delar av kommunen. Kristdemokraterna tycker dock att vi behöver utnyttja 

pendeltågsstationernas potential ännu mer än vad de anser att förslaget anger. I dessa områden 

ska det byggas mer och högre, nära stationerna ska kunna finnas hus över tio våningar och det 

ska vara bostäder och service i dessa områden, inte industri eller sällanköpshandel. Många 

privatpersoner framför att det är bra att fortsatt tätortsutveckling huvudsakligen planeras ske i 

närhet till goda spårförbindelser. Det finns frågor kring hur kommunen på sikt ska klara 

pendlingsmöjligheter samt åsikter om att kommunen borde satsa på resursbesparande 
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transporter. Två privatpersoner och företagare vill att kommunen ska satsa istället på att minska 

pendlingen mot Göteborg genom en ökad lokal arbetsmarknad. Liberalerna tycker att 

ambitionen bör vara att andelen som pendlar blir mindre när staden växer. Miljöpartiet saknar 

ett övergripande resonemang när det gäller pendling och arbetsplatser. Trafikverket trycker på 

vikten av att utveckla en lokal arbetsmarknad. Särskilt poängterar de risken med att tillåta ny 

exploatering utanför utvecklingsorterna. Förvaltningen för Vård & Omsorg upplyser att 

kommunen har möjlighet att använda fysisk planering för att frigöra resurser till att finansiera 

välfärden så som vägnät, mobilnät och infrastruktur som underlättar för hemtjänst. Två 

privatpersoner är oroliga för att det kommer att saknas skolor med den beräknande tillväxten 

och att det kan få följdverkningar och sätta tryck på annan kommunal service samt att det 

önskas bättre vårdcentraler i kommunen. Sverigedemokraterna har en synpunkt om att 

kommunen bör växa långsammare. Miljöpartiet tycker att en prioritering av stationsorterna är 

angelägen och vill samtidigt upplysa om att en snäv inriktning på tre orter utan sammanhang 

med resten av kommunen, grannkommunerna och regionerna Halland och Västra Götaland 

riskerar att leda till suboptimeringar och outnyttjade möjligheter till hållbar utveckling. De 

skillnader mellan stad och landsbygd som förslaget till översiktsplan bygger på är överdrivna, 

och bör jämnas ut snarare än förstärkas. Några anser att förslaget bör ta mindre hänsyn till 

Göteborgsregionen och mer rikta sig söderut mot Halland och vidare mot Köpenhamn.  

Kommunen svarar: 

Förslaget behöver förtydligas och i viss mån nyanseras avseende hur Kungsbacka kommer att 

växa om förslagets strategier tillämpas. Strategierna syftar till att möjliggöra en hållbar tillväxt i 

kommunen utifrån det sammanhang kommunen ligger i. Både Göteborgsregionen och Halland 

och i förlängningen Greater Copenhagen påverkar oss och det vi framför allt behöver är god 

infrastruktur som förbinder oss med regionerna i norr och söder. Det är dock ett faktum att 

arbetspendlingen norrut kraftigt överstiger pendlingen söderut. Det är viktigt att poängtera att 

med den kraftiga tillväxt Kungsbacka kommun har, kommer ingen del av kommunen att sakna 

tillväxt. Förslaget bygger på att utnyttja marken kring våra stationer och bygga tätare där, i syfte 

att stärka dessa viktiga platser, men övriga orter och landsbygden kommer också att få 

befolkningstillväxt. Förslaget möjliggör en tillväxt utifrån strategin att över hälften av 

befolkningstillväxten ska kunna rymmas i Kungsbacka stad och totalt omkring trefjärdedelar ska 

kunna rymmas i de tre prioriterade orterna. Hur bostadstillväxten sker styrs i 

bostadsförsörjningsprogrammet. Förslaget utgår från att en stor del av våra nya invånare bosätter 

sig nära våra stationer vilket bidrar till att en större andel av befolkningen kan resa hållbart. I 

närheten till stationerna finns också möjligheter till att skapa arbetsplatser. Samtidigt skapar vi 

förutsättningar för en attraktivare stad med större utbud och med fler arbetsplatser så att färre 

behöver pendla ut från Kungsbacka.  
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Avseende näringsliv är förslaget positivt till ett utvecklat näringsliv över hela kommunen. I 

utvecklingsorterna är det framför allt de centrala delarna som lyfts fram. På landsbygden 

prioriteras företagande i areella näringar samt turism vid kust‐ och friluftscentra samt längs de 

stora vandrings‐ och cykellederna.  

Förslaget föreslås förtydligas avseende förutsättningarna för kommunens tillväxt samt 

kompletteras med ett sammanfattande stycke om hur denna tillväxt fördelas över kommunen, 

avseende bostäder, näringsliv och service. I övrigt noteras synpunkterna. 

Centerpartiet vänder sig mot kvantifieringen över var bostadsbebyggelsen ska ske, och tycker 

att det som tidigare ska ske i kommunens bostadsförsörjningsprogram. Nämnden för Service 

önskar större tydlighet i hur befolkningen i de prioriterade orterna ska växa samt hur tätt man 

avser bygga i alla utvecklingsorter i syfte att tydliggöra när och var kommunal service behövs. 

De poängterar också att det behövs mark‐ och friytor för kommunal service om samhällen ska 

kunna byggas. Nämnden för Teknik vill se långsiktiga befolkningsprognoser för de olika 

delarna i kommunen. 

Kommunen svarar: 

Bostadsförsörjningsprogrammet svarar på frågan om utvecklingstakt. Översiktsplanen möjliggör 

för en viss utveckling och svarar mer på var kommunen ska växa än när tillväxten sker. 

Långsiktiga befolkningsprognoser uppdateras regelbundet och är ett underlag till översiktsplanen 

och inget som översiktsplanen kan styra.  

Flera privatpersoner tycker att Kungsbacka bör kunna utvecklas mer än vad översiktsplanen 

föreslår i de västra delarna och ändå ta hänsyn till de värden som finns där. Det är viktigt att det 

även finns en utveckling för de västra delarna av kommunen innan 2040. Mer utveckling i 

kommunens västra delar mellan Särö och Onsala önskas i förslaget. Göteborgs stad poängterar 

att utveckling längs väg 158 har mellankommunal betydelse. Göteborgs stad säger att det är bra 

att Kungsbacka är tydlig med att förbättrad kollektivtrafik är en förutsättning för utbyggnad i 

Särö och Kullavik. Länsstyrelsen ser att det saknas en tydlighet i riktlinjerna för exploatering i 

Särö och Kullavik och vilka åtgärder som behövs för att stärka möjligheterna till ett hållbart 

resande mot Göteborg. Moderaterna vill se en utveckling av attraktiva områden öster om väg 

158 i anslutning till Kullavik och Särö, tidigare än när kollektivtrafiken i stråket utvecklats. 

Centerpartiet önskar att riktlinjen ”Inom utredningsområden för möjliga stationsorter tillåts 

ingen ny bebyggelse” stryks. Sverigedemokraterna anser att det fortfarande bör vara restriktiv 

hållning till nybyggnation väster om E6:an. 

Kommunen svarar: 

Utvecklingen av de västra delarna av Kungsbacka är beroende av möjligheterna till 

kollektivtrafiklösning längs väg 158. Kommunen ser inte lösningar på detta förrän efter 2040.  
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Riktlinjen justeras till när kollektivtrafiklösning är beslutad, kan viss planering av områden öster 

om väg 158 påbörjas. 

Någon saknar analyser och strategier för det befolkningsrika området Onsala/Vallda. Några 

privatpersoner vill att Vallda ska få växa. Önskemål om fler tågstationer i kommunen utöver de 

fyra vi redan har samt en förlängd pendel ända ner till Varberg för att kunna låta sydligare delar 

av kommunen växa. Centern framför att förslaget bör ha med framtida tågstationer i 

Fjärås/Sätinge och Frillesås. Socialdemokraterna och några privatpersoner vill att Frillesås ska 

prioriteras som ny utvecklingsort. Någon vill att kommunen ska satsa mer på fler orter och låta 

Kungsbacka stad bibehålla sin mysiga småskalighet samtidigt som serviceunderlaget för övriga 

orter kan öka och bli bättre. Andra uttrycker att det är bra att staden växer. Gröningedalens 

intresseförening tycker att det är bra att översiktsplanen satsar på stationsnära områden, men 

ifrågasätter att utredningsområdet för Kungsbacka stad även redovisas väster om motorvägen, 

utan någon anknytning till dubbelspåret. Gröningedalens intresseförening motsätter sig att 

områden väster om motorvägen ingår i utredningsområdet. 

Kommunen svarar:  

Strategin innebär att koncentrera utbyggnad till våra stationsorter. Fler stationer längs 

Västkustbanan innebär längre restid och färre avgångar. Kungsbacka har relativt sett till andra 

kommuner många stationer. Utredningar pågår om pendeltågens framtida trafikering.  

Angående val av utvecklingsorter så pekar förslaget ut de orter som har underlag för kommunal 

och kommersiell service samt kollektivtrafik. De orter som prioriterats har alla tillgång till en 

station. Frillesås saknar station varför den inte prioriteras. Alla utvecklingsorter och även 

landsbygden kommer att växa, men de prioriterade kommer att växa mest. Utredningsområdet för 

Kungsbacka stad väster om motorvägen avser verksamhetsområden som kan användas när 

centrala delar med verksamhetsområden behöver tas i anspråk för centrumverksamheter och 

bostäder. Detta kommer att utredas vidare i samband med arbetet av den fördjupade 

översiktsplanen för Kungsbacka stad. 

Länsstyrelsen tycker att det inte är tillräckligt tydligt redovisat hur den byggda miljön ska 

användas, utvecklas och bevaras. Kommunen hänvisar många gånger till framtida fördjupade 

översiktsplaner men en stor del av bebyggelsen är utanför dessa fördjupade översiktsplaner.  

Kommunen svarar: 

Det är riktigt att en stor del av den befintliga bebyggelsen inte ligger i prioriterade 

utvecklingsorter, men merparten av tillkommande bebyggelse ligger inom fördjupade 

översiktsplaner. Befintlig bebyggelse, där förslaget inte pekar på en möjlig förändring ses som 

pågående markanvändning. Kommunen bedömer att hur den byggda miljön ska användas, 

utvecklas och bevaras har tydligt redovisats. 
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Länsstyrelsen undrar hur förslaget påverkar inlandet och anser att utvecklingsorter kan behövas 

även i de östra delarna av kommunen. Socialdemokraterna fyller i att de som bor på 

landsbygden måste få tillgång till både offentlig och kommersiell service. Centerpartiet tycker 

att utveckling bör gälla hela kommunen och att Gällinge bör läggas till som en utvecklingsort. 

Även från privatpersoner framförs önskemål om att utveckla Gällinge.  

Kommunen svarar: 

Förslaget till översiktsplan har det genomgående temat att ny bebyggelse behöver lokaliseras till de 

orter som redan finns för en hållbar utveckling. Möjligheterna att bereda service i de glesa delarna 

av kommunen, grundade på kommunalekonomiska överväganden, måste tillmätas stor betydelse 

när frågor om marks användning till bebyggelse ska avgöras. Utvecklingen på landsbygden 

bygger på de areella näringarna. Underlaget för service och kollektivtrafik är på den glesbebyggda 

landsbygden mindre och där kan man inte förvänta sig samma samhällsservice. Gällinge har 

mycket små förutsättningar för att bli en fungerande utvecklingsort. I Gällinge finns den enda 

platsen i kommunens östra delar som har skola, lanthandel och en hållplats med närhet till 

varandra. Idag bor runt 200 personer inom gång‐ och cykelavstånd till denna grundläggande 

service och hållplatsen är mycket glest trafikerad. Gällinge bedöms ha mycket små förutsättningar 

för att bli en fungerande utvecklingsort, både med tanke på den idag mycket glesa trafikeringen 

med kollektivtrafik och det lilla antalet hushåll runt Gällingeskolan och lanthandeln. Gällinge 

bedöms inte heller inom överskådlig tid kunna få en tillräckligt stor befolkningstäthet för att ge ett 

underlag att räkna med. Gällinge föreslås däremot tydligare pekas ut som en viktig servicepunkt 

för landsbygden.  

 

Riksintressen samt andra värden och hänsyn 
Under denna rubrik återfinns frågor som kommit in gällande riksintressen, värden, 

naturresurser och risker.  

Riksintressen 
Länsstyrelsen framför att kommunen i översiktsplanen har en skyldighet att redovisa hur 

riksintressena tillgodoses och att föreslagna riktlinjer är allt för vagt formulerade. Riktlinjerna 

behöver redovisa ställningstaganden mellan intressekonflikter som kan vara vägledande vid 

prioriteringar. Kommunen ska ange att vissa identifierade värden inom ett riksintresse är 

viktigare än andra och dessa alltid ska värnas, medan andra kan påverkas inom acceptabla 

gränser.  

Kommunen svarar: 
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Riksintressen har fått en mer framskjuten plats i dispositionen med tillhörande kartor och 

beskrivningar på samma plats för att förbättra tydlighet. Förslaget uppdateras med vilka 

riksintressen som kan komma att påverkas och konflikter mellan riksintressena förtydligas till 

granskningen.  

Både Länsstyrelsen och Försvarsmakten nämner att kommunen berörs fortsatt av ett riksintresse 

benämnt ”påverkansområde övrigt”. Inom detta område ska alla plan‐ och lovärenden 

remitteras till Försvarsmakten för att säkerställa att riksintresset inte skadas. Detta bör framgå 

av översiktsplanen. Av översiktsplanen bör även framgå att alla höga objekt ska remitteras till 

Försvarsmakten. Centerpartiet vill att översiktsplanen ska ha en restriktiv syn på tillkommande 

bebyggelse inom influensområde från Landvetter flygplats. Länsstyrelsen och Försvarsmakten 

vill att kartunderlaget bör visa avgränsningen för påverkansområdet för den civila flygplatsen 

Landvetter.  

Kommunen svarar: 

Förslaget kompletteras med information om att plan‐ och lovärenden remitteras till 

Försvarsmakten i enlighet med inlämnad synpunkt.  

Planering av bebyggelse sker i samråd med Swedavia. Ny bebyggelse får inte påverka rådande 

riksintresse negativt i enlighet med plan‐ & bygglagen. Riksintresse för kommunikation luftfart 

framgår i kartan. Påverkansområdet för Landvetter finns redovisat i samrådsförslaget inom 

riksintresse för kommunikationer. 

 

Länsstyrelsen vill att riksintresset enligt kapitel 4 i miljöbalken, benämns som riksintresse för 

rörligt friluftsliv i kartlagret, kompletteras med att det även är riksintresse för högexploaterad 

kust. Länsstyrelsen ser en risk i att det utredningsområde som ligger intill Sandsjöbacka kan 

komma att påverka riksintresset och saknar kommunens ställningstagande i frågan. 

Kommunen svarar:  

Förslaget kompletteras med informationen till granskning. 

Förslaget kompletteras med redovisning av vilka riksintressen som kan komma att påverkas i de 

fall vi ser risk att påverka ett riksintresse.  

Länsstyrelsen upplyser om att Natura 2000‐områden är av riksintresse enligt kapitel 4 i 

miljöbalken, men saknas under rubriken. Utredningen och konsekvensbedömningen av 

översiktsplanens påverkan på Natura 2000‐områden behöver utvecklas och motiveras. Även 

åtgärdsförslagen behöver utvecklas. För utvecklingsorterna Särö, Onsala och Kungsbacka stad 

anser Länsstyrelsen att beskrivningarna av påverkan på Natura 2000‐områdena behöver 

utvecklas. Särö Västerskog, Kungsbackafjorden och Sandsjöbacka behöver utvecklas. De södra 

delarna av utvecklingsområdet för Kungsbacka stad gör intrång i Natura 2000‐området och 
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naturreservatet Kungsbackafjorden. Länsstyrelsen anser att utvecklingsområdets gränser ska 

korrigeras så att naturreservatet och naturmiljöerna i anslutning till fjorden inte berörs. En 

motivering saknas till varför riksintresset för naturvård, Kungsbackafjorden, inte bedöms 

påverkas påtagligt trots att Natura 2000‐området Kungsbackafjorden bedöms kunna påverkas.   

Kommunen svarar: 

Natura 2000‐områden saknas inte men finns på fel plats och flyttas till granskningen. 

Utredningsområdet för Kungsbacka stad är väl tilltaget i söder i syfte att kunna omfatta det 

översvämningsskydd som ska utredas inom ramen för fördjupningen. 

Förslaget kompletteras inom avsnitten som berör Natura 2000 och förtydligas angående 

riksintresse Kungsbackafjorden. 

Länsstyrelsen undrar hur mellankommunala naturområden övergripande säkerställs så som 

Årenäs/Tostekulla lövskogars naturreservat/Natura 2000‐område och naturreservatet för 

Sandsjöbacka. Länsstyrelsen påpekar att kommunen måste säkerställa att den planerade 

utvecklingen inte påverkar riksintresse för kommunikationer på ett negativt 

sätt. Översiktsplanen behöver även beskriva om det finns målkonflikter med riksintresset för 

kommunikation. 

Kommunen svarar: 

Översiktsplanens föreslagna inriktning säkerställer naturvårdsintresset i dessa områden. 

Inriktningen i översiktsplanen styr dock inte pågående markanvändning, till exempel skogsbruk.  

Riksintresset för kommunikationer säkerställs både i översiktsplanen och i det statliga 

huvudmannaskapet men främst på grund av att det är en befintlig infrastruktur. I 

översiktsplanen finns även ett utredningsområde för kommunikation längs väg 158, vilken kan 

bidra till att avlasta Västkustbanan/E6 på längre sikt. Översiktsplanen har förtydligat 

beskrivningen av konsekvenser för riksintresse kommunikation samt konsekvenser för riksintresse 

MB4.  

Länsstyrelsen och Sjöfartsverket ser att det saknas tydlighet i kommunens ställningstagande vad 

gäller områdesanvändning av havet. Exempelvis anges för Sjöväg 12, sträckan Oslofjorden‐

Öresund, att kommunen ska säkerställa att riksintressenas värden inte påverkas negativt vid ny 

exploatering, men det anges inte vilka avvägningar som gjorts mellan olika intressen och hur 

man avser säkerställa att riksintressen inte påverkas negativt. Länsstyrelsen och Sjöfartsverket 

tycker att det är otydligt hur kommunen ställer sig till exploatering i havet. 

Kommunen svarar: 

Som framgår av förslaget har kommunen ingen önskan om att exploatera i havet. Om det skulle 

bli aktuellt med en prövning av någon etablering i havet sker en dialog med berörda myndigheter. 

Kommunens utgångspunkt är alltid att undvika påtaglig skada på ett riksintresse.  
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Länsstyrelsen påpekar att beskrivningen av riksintresse för kommunikationer sjöfart behöver 

utvecklas. Kommunens ställningstagande vad gäller användning av havet är otydligt i 

avseendet att vi inte säkerställt att riksintressena påverkas negativt. Sjöfartsverket och 

Länsstyrelsen framför även att det finns fem sjövägar av riksintresse, Rivö fjord – Valö – 

Nidingen (Sjöväg 109) Oslofjorden – Öresund (Sjöväg 1), TSS Läsö – Ost Fladen (Sjöväg 9), Väst 

Fladen – Göteborg (Sjöväg 19), Skagen – Stora Bält (Sjöväg 11) 

Kommunen svarar: 

Förslaget förtydligas inför granskning. För de delar av översiktsplanen som berör havet finns 

många olika kategorier av hänsyn. Kommunen har få egna förslag på anspråk och användningar 

för havsmiljön vilket medför att vi i nuläget inte ser några konflikter mellan kommunala och 

statliga intressen till havs. Förslaget kompletteras med sjövägarna som saknas. 

 
Länsstyrelsen uppmärksammar kommunen på att kulturmiljövårdsprogrammets område som 

inte helt sammanfaller med avgränsningar för riksintresse samt att motiveringarna ibland skiljer 

sig åt, men de påpekar ingen risk för skada på något riksintresse. 

Kommunen svarar: 

Noteras. 

Länsstyrelsen ser att Kungsbacka stads utbredning och utredningsområden för Särö och 

Kullavik, som föreslås inom riksintresseområdet 4 kapitlet miljöbalken, behöver motiveras i 

förhållande till att riksintresset ska tillgodoses. Det samma gäller även för Frillesås, Vallda, 

Onsala och Åsa. Länsstyrelsen upplyser om att riksintressen som ingår i 4 kapitlet miljöbalken, 

kustens attraktivitet är en mellankommunal fråga. 

Kommunen svarar: 

Förtydligande kompletteras till granskning. Översiktsplanen hanterar inte områden inom 

Kungsbacka stad. En närmare hantering kommer att ske inom ramen för kommande fördjupning 

(FÖP) av Kungsbacka stad. Utredningsområdet för Kungsbacka stad är väl tilltaget i söder i syfte 

att kunna omfatta det översvämningsskydd som ska utredas inom ramen för fördjupningen. 

Förslaget kompletteras inom avsnitten som berör Natura 2000 och förtydligas även angående 

riksintresse Kungsbackafjorden för en mer samlad riktning. 

Länsstyrelsen noterar att kulturreservatet Äskhults by, som även är utpekat som riksintresse för 

kulturmiljövård, ligger inom det område som i förslaget pekas ut som område där vindkraft kan 

utredas. Det är mycket viktigt att ingen vindkraft etableras inom synhåll för kulturreservatet. 

Länsstyrelsen hänvisar till kommunens ”TÖP Vindkraft; Särskild hänsyn såväl inom som kring 

riksintresseområdet är nödvändigt att ta såvida det inte kan påvisas att vindkraftverken inte 

syns från Äskhult.” 
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Kommunen svarar: 

Översiktsplanen återredovisar det gällande tillägg till översiktsplanen för vindkraft, som säger att 

Äskhults by ska värnas. Tillägget till översiktsplanen finns att läsa under kapitlet ”Gällande 

fördjupningar och tillägg till översiktsplanen (FÖP och TÖP)”. 

Hälsa och säkerhet 
Länsstyrelsen tycker att förorenade områden behöver göras tydligare i kartan. Vid 

kommungränsen finns på sina håll förorenade områden på båda sidor om gränsen. Kommunen 

behöver ha en strategi för hur det ska hanteras. Om föroreningen är av sådan art eller har en 

sådan lokalisering att den kan påverka kommunerna på båda sidor om gränsen så behöver en 

gemensam strategi tas fram. 

Kommunen svarar: 

Kommunens strategi för hantering av förorenade områden är att vi ska ha vetskap om var de finns 

och att de ska beaktas vid planering av området. Det gäller för förorenade områden såväl inom 

som utanför kommunens gränser.  

 

Länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Räddningstjänsten anser att 

vi behöver visa var det finns och hur vi förhåller oss till farligt godsleder, farliga verksamheter 

(Seveso, gasledningen m.m.) enligt 2 kap PBL. Länsstyrelsen tycker också att översiktsplanen 

översiktligt ska beskriva de nya beredskapszonerna runt Ringhals och deras påverkan. 

Länsstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten vill betona vikten att planera barns utemiljöer 

med hänsyn till ultraviolett strålning. Det är viktigt att den miljö barnen vistas i innebär en 

variation vad gäller områden med sol och skugga. Strålsäkerhetsmyndigheten upplyser att 

elektromagnetiska fält tas upp i den sammanfattande redogörelsen för Hallands län (2017), och 

SSM anser att det är viktigt att rekommendationerna som ges för samhällsplanering där även får 

genomslag i kommande översiktsplaner, ett exempel är lokalisering av bostäder, skolor och 

förskolor i relation till elektriska anläggningar och kraftledningar. Räddningstjänsten upplyser 

att gällande översiktsplan ÖP06 hänvisas till Översiktsplan för Göteborg fördjupad för sektorn 

transporter av farligt gods (FÖP99) avseende fysisk ram för lokalisering utmed led för farligt gods. 

Hänvisningen finns även i gällande fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad från 2009. 

Länsstyrelsen i Hallands län antog 2011 en länsövergripande riskanalys med riktlinjer för 

samhällsplanering vid leder för farligt gods med syfte att uppnå ett gemensamt agerande och 

minskat behov av att genomföra riskanalyser i enskilda planärenden. FÖP99 och länsstyrelsens 

riskanalys är inte alltid förenliga. I förslag till ny översiktsplan har hänvisningen till FÖP99 

utgått och det saknas istället vägledning för exploatering utmed leder för farligt gods. 

Lämpligen kompletteras översiktsplanen minst med en hänvisning till länsstyrelsens riskanalys. 
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Problemet med disharmoni kvarstår dock för Kungsbacka stad om dess fördjupade 

översiktsplan aktualiseras oförändrad. 

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen uppdateras med hur vi förhåller oss till farligt godsleder, farliga verksamheter 

och elektromagnetiska fält. När det gäller farligt gods hänvisas till länsstyrelsens riskanalys. En 

uppdatering görs även om kärnenergiberedskap och så mycket vi kan säga om beredskapszonerna i 

nuläget. Ställningstaganden som berör planering av barns utemiljö tas om hand vid mer 

detaljerad planering som planprogram och detaljplaner. Avseende Kungsbacka stad föreslås en 

skrivning i förslaget att kommunen avser följa den länsövergripande riskanalysen också i staden. 

Länsstyrelsen tycker att det saknas text om bullerstörning från flygtrafiken. Varla Villaförening 

och Nämnden för Miljö & Hälsoskydd tycker att kommunen vid planeringen måste ta hänsyn 

till bullerfrågan på ett bättre sätt än idag. ”Kommunen behöver även engagera sig i bullerfrågor 

där kommunen inte är huvudman. Detta gäller också i utvecklingsorterna.”  

Naturskyddsföreningen menar också att fler invånare i en växande kommun skapar mer trafik 

och därmed mer buller. Flera privatpersoner lämnade synpunkter om att buller från trafik är ett 

stort problem för kommunen.  

Kommunen svarar: 

Bullerstörning från flygtrafiken framgår under avsnittet riksintresse kommunikationer‐luftfart. 

Planering av bebyggelse sker i samråd med Swedavia. Ny bebyggelse får inte påverka rådande 

riksintresse negativt i enligt med plan‐ & bygglagen.  

Noteras. Bullerproblematiken har uppmärksammats i översiktsplanen och tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning. Föreslagna riktlinjer gällande ljudmiljö anger delvis kommunens 

ambition gällande bullerproblematik.  

Energi och naturresurser 
Liberalerna vill att kapaciteten av dricksvatten bör utökas. Sveriges geologiska undersökning 

(SGU) vill att kapitlet ”Vattenförsörjning” nämner att dricksvattenförsörjning i huvudsak sker 

genom ytvattentäkter, men också genom grundvattentäkter och konstgjord infiltration. 

Förekomster med naturgrus och natursand utgör ändliga naturresurser som kan ha stor 

betydelse såväl vid naturlig grundvattenbildning, som konstgjord infiltration och i vissa fall 

därför bör utpekas och skyddas från exploatering. Miljöpartiet upplyser om att Kungsbacka har 

ett mark‐ och vattenområde som utpekats som riksintresse för vattenförsörjningen i form av 

Fjärås bräcka vattenverk. Vattenförekomster bör tas upp i översiktsplanen, bland annat för att 

tydliggöra att eventuella exploateringar för bebyggelse inte ska innebära försämringar av 

vattenområdets kemiska och ekologiska status. 

Kommunen svarar: 
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Avsnittet vattenförsörjning kompletteras inför granskning. Vattenförsörjning är en regional 

angelägenhet och regleringar som rör stora avrinningsområden måste hanteras i 

mellankommunala sammanhang. Inom kommunen styrs verksamheter och åtgärder inom 

vattenskyddsområden genom föreskrifter för vattenskyddsområde.  

Vattenförekomster kompletteras till granskning.  

 

Länsstyrelsen vill se att kapitlet om vattenförsörjning stäms av med det arbete som pågår kring 

den regionala vattenförsörjningsplanen i Hallands län inför granskning. Det behöver även 

beskrivas hur kapaciteten för kommunens vattenförsörjning ska säkras i framtiden.  

Kommunen svarar: 

I förslaget anges under rubriken Naturresurser riktlinjen att Stora Horredssjön och 

grundvattenförekomsten i Förlanda ska utredas som vattenskyddsområde, det är ett steg mot att 

framtidssäkra vattenförsörjningen. Avsnittet vattenförsörjning kompletteras inför granskning.  

 
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen för vindkraft bör revideras. Vindel krävs för att nå 

klimatstrategins mål. Region Halland ser att det finns utrymme att beskriva energifrågor på ett 

tydligare sätt i kommunens översiktsplan. Energisektorn, inklusive transporter, står för en stor 

del av utsläppen av växthusgaser och bidrar därmed till miljöutmaningar varpå förnybara 

energikällor successivt behöver fasas in och fossila bränslen fasas ut. Region Halland lyfter 

vikten av energifrågorna för framtiden och tycker att dessa ska arbetas tillsammans på 

kommunal, regional och nationell nivå. 

Kommunen svarar: 

Kommunen har antaget en klimatstrategi som beskriver hur kommunen kan nå ett klimatneutralt 

Kungsbacka 2045. Strategin med åtgärdsplan revideras vart tredje år – nästa gång 2021.  

ÖP‐förslaget bygger på en förstärkning av kollektivt resande för vilka Region Halland och staten 

kan skapa förutsättningar för. Förslaget behöver inte kompletteras. 

Nämnden för Teknik vill se hållbara avfallshanteringsplatser (återvinningscentral, omlastning, 

återvinningsstation). Om hållbar avfallshantering inryms i de utpekade verksamhetsområdena 

bör det förtydligas.  

Kommunen svarar: 

Planförslaget anger att verksamhetsområden kan innehålla kommunal service vilket innefattar 

bland annat återvinningscentraler. Fler områden där återvinningscentraler kan finnas kan pekas 

ut i samband med arbete med kommande fördjupningar. 
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Naturskyddsföreningen undrar om reningsverken klarar av att rena avloppsvattnet tillräckligt 

när så många nya hushåll tillkommer? Hammargårds avloppsreningsverk släpper ut det renade 

vattnet i Kungsbackaån nära dess mynning i Kungsbackafjorden. Naturskyddsföreningen 

upplyser att övergödningen i den inre delen av Kungsbackafjorden behöver minska. Ölmanäs 

avloppsreningsverk, som tar hand om avloppsvattnet från de södra delarna av kommunen 

ligger intill Kungsbackafjordens mynning och intill ett naturreservat. Naturskyddsföreningen 

undrar om det kan byggas ut och klara tillräcklig rening. Länsstyrelsen anser att det behövs 

riktlinjer kring avloppsreningsanläggningar och hur de ska lokaliseras i framtiden. Liberalerna 

påtalar att kommunen måste planera för att ha en reningskapacitet som väl räcker till för att 

klara den prognos som ligger i befolkningsökning. Nämnden för Teknik undrar hur planen 

påverkar det framtida VA för våra utvecklingsorter. Dagvattenpolicy bör ses över med 

ytterligare geografiska riktlinjer. 

Kommunen svarar: 

VA‐infrastruktur är en viktig del av samhället och kommunen. Det pågår en tillståndsprocess för 

Hammargårds reningsverk i syfte att säkerställa tillräcklig VA‐kapacitet med prognosticerad 

befolkningsökning. Inga andra avloppsreningsverk bedöms behöva tillkomma inom 

översiktsplanens tidshorisont. VA‐infrastruktur är centralt för orternas möjlighet att expandera. 

Översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet ska samordnas med VA‐planens 

styrdokument, däribland dagvattenpolicyn. 

Miljöpartiet vill framhålla att det är angeläget att tillväxten inte sker till priset av användandet 

av ändliga resurser. Länsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning (SGU) saknar en 

materialförsörjningsplan som redovisar hur nuvarande och framtida behov av 

materialförsörjning skall säkras. SGU påtalar även vikten av materialförsörjning i kommunens 

stora satsningar på utbyggnad. Speciellt då det handlar om stora materialvolymer, långa 

transporter, infrastruktursatsningar och materialförsörjning är frågor som hänger tätt ihop och 

båda har bäring över kommunens gränser. Översiktsplanen redovisar inte varifrån kommunens 

materialförsörjning kommer att ske och därmed kan inte relaterade hållbarhetsaspekter och 

materialförsörjningens uthållighet bedömas. Socialdemokraterna saknar frågor som gäller 

cirkulär ekonomi i planen. 

Kommunen svarar: 

Kommunen anser att frågan är omhändertagen i översiktsplanen med tillhörande 

hållbarhetsbedömning. Översiktsplanen lyfter behovet av en regional materialförsörjningsplan. 

Förslaget fokuserar på den strategiska nivån kopplat till markanvändning. Cirkulära frågor 

kommer mer in det taktiska och operativa tidsperspektivet, det vill säga tidigast i fördjupningarna 

till översiktsplanen. 
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Naturskyddsföreningen vill att följande justeras: ”planförslagets strategier med tydlig inriktning 

på tillväxt i stationsorterna och övriga utvecklingsorter medför goda förutsättningar till stärkt 

näringslivsutveckling, resurshushållning och attraktiva boendemöjligheter.” Det känns 

omodernt att för framtiden ha stärkt näringslivsutveckling som huvudmål, då det primära målet 

bör vara att skapa goda förutsättningar för ett cirkulärt samhälle med ekologisk och social 

hållbarhet i fokus. Naturskyddsföreningen menar att Kungsbacka kommun som markägare kan 

styra över vad som byggs och därmed prioritera näringsidkare som är attraktiva lokalt och 

regionalt. Till detta bör tilläggas prioritering av näringsidkare som är föregångare i 

omställningen till hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi. Centerpartiet och Miljöpartiet vill 

att inriktningen ska strykas: att minska samhällets kostnader för infrastruktur och service. 

Miljöpartiet tillägger också att en diskussion om ”högre kostnader” som återkommer i avsnitten 

om landsbygdsutveckling speglar tanken om att översiktsplanen är till för att spara pengar.  

Kommunen svarar: 

Förslaget har inte näringsliv som huvudmål, det är ett av många delmål. Det behöver heller inte 

finnas en motsättning mellan ett starkt näringsliv och ett cirkulärt samhälle. I förslaget har grön 

infrastruktur lyfts fram för att kunna bevaras och utvecklas, för att ge exempel på ett annat 

delmål. Den stora målsättningen är miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Ekonomi är ett 

av hållbarhetens tre perspektiv. ”PBL. 3 kap 5 §. Av översiktsplanen ska även följande framgå: 2. 

hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen 

med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar 

utveckling inom kommunen.” Boverket: I fysisk planering är den rumsliga strukturen 

utgångspunkten för vad som kan hanteras i förhållande till de tre hållbarhetsdimensionerna. 

Beroende på hur mark‐ och vattenområden används och hur olika funktioner relateras till 

varandra rumsligt skapas olika utgångspunkter för de sociala, ekologiska och ekonomiska 

aspekterna. Den fysiska planeringen blir därigenom ett kraftfullt instrument i arbetet med hållbar 

utveckling. Formulering i ”Syftet” ändrats så att de tre hållbarhetsaspekterna får samma dignitet.   

 
 
 

Användning av mark och vatten 
Under den här rubriken finns mer detaljerade synpunkter på översiktsplanens förslag till 

mark‐ och vattenanvändning, än de synpunkter som finns samlade under rubriken ”Strategi” 

ovan. De synpunkter som kommit in som har en mycket hög detaljeringsgrad har 

vidarebefordrats direkt till berörd förvaltning för hantering och återfinns inte här. 

Anledningen är att översiktsplanen bara har möjlighet att redovisa utveckling på en mycket 

översiktlig nivå för att kunna fungera rätt som en inriktning och verktyg för fortsatt 
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planering. En fortsatt planering kan till exempel ske med fördjupade översiktsplaner, 

planprogram, detaljplaner som alla är på en mycket mer detaljerad nivå.  

Bebyggelse  

Utvecklingsorter 
Det har inkommit flera synpunkter från privatpersoner som önskar en större variation av olika 

typer av boenden. Motiveringen är att det kommer att bli svårt att bo kvar i sin ort, framförallt 

utanför stationsorterna, när livssituationen förändras. De exempel som tas upp är ungdomar 

som flyttar ut, äldre som flyttar från sitt hus eller par som separerar. Några fåtal synpunkter 

handlar om att bygga finare hus medan andra menar att allt som byggs behöver inte vara 

”tipptopp” så att fler har ekonomisk möjlighet att skaffa sig en bostad. Några vill att det byggs 

mer på höjden så att det skapas attraktiva områden med utsikt. Fler seniorboenden önskas i 

olika delar av kommunen och menar att äldre belastar inte trafiksystemet och kan med fördel bo 

kvar i sina orter om det finns seniorboenden att tillgå. Kristdemokraterna önskar att det 

planeras för äldre i fler kommundelar och att man ska kunna bo på landsbygden även när man 

blir äldre. Det finns även en del önskemål från privatpersoner att planera seniorbostäder i 

närheten av Vallda Golf & Countryklubb, som ligger utanför utvecklingsorten i 

samrådsförslaget. Flera personer säger att det saknas lägenheter i Onsala, att det finns äldre som 

vill bo kvar i orten men inte i sina stora hus. Möjlighet att uppföra byggnation i egen regi har 

varit en fråga från Kristdemokraterna och privatpersoner. Socialdemokraterna anser att en 

blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer såsom hyresrätt, bostadsrätt, kooperativ 

hyresrätt och äganderätt är viktigt för att minska sociala klyftor i samhället. Nämnden för 

Individ & Familjeomsorg vill att det ska byggas hyreslägenheter i olika storlekar och med låg 

hyra, gärna små lägenheter. Förvaltningen är i stort behov av Bostäder med Särskild Service 

(BMSS) och förutsätter att dessa planeras in när man planerar nya områden. Nämnden för 

Service tycker det är viktigt att bejaka vilken mix av bostäder som byggs för att få en jämn 

belastning för kommunal service. Även Kristdemokraterna anser att det ska finnas blandad 

bebyggelse i Kungsbacka. Nämnden för Vård & Omsorg påtalar vikten av tillgänglighet när 

man bygger tätt och högt. Miljöpartiet ser att översiktsplanen behöver kompletteras med 

mekanismer kring boendesegregation. Centerpartiet saknar en inriktning av upplåtelseformer 

och byggmaterial. Nämnden för Service efterfrågar täthetsgrad inom utvecklingsorter, samt 

barriäranalyser i de prioriterade utvecklingsorterna.  

Kommunen svarar: 

I samrådsförslaget finns riktlinjen: ”I centrum, centrumnära och stationsområden möjliggör vi att 

näringsliv, varierande boendeformer och rekreation blandas”. Till granskning föreslås förslaget 

förtydligas med bakgrunden till att varierade boendeformer gynnar möjlighet till kvarboende i 

orten. Översiktsplanen kan inte i detalj beskriva bostadsbehoven för olika grupper eller inriktning 

av byggmaterial, dessa hanteras bäst i planering genom kommunens bostadsförsörjningsprogram 
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respektive klimatstrategi. Förslaget anvisar en tätare bebyggelse i de centrala delarna av 

utvecklingsorterna. Detaljerade anvisningar av täthetsgrader kommer att studeras vidare i 

kommande fördjupningar av översiktsplanen där även barriäreffekter kommer att studeras. 

Genom att komplettera de prioriterade orterna med bostäder i anslutning till våra stationer 

minskar riskerna för boendesegregation. Närheten till bra kollektivtrafik minskar av erfarenhet 

utanförskap då de boende har större möjlighet att arbeta var som helst i regionen. Gällande 

platsspecifika synpunkter så noteras dessa men hanteras inte inom översiktsplanen utan i en 

fördjupad översiktsplan eller detaljplan.  

 

Byggnadsnämnden önskar förtydligande på två punkter inom utvecklingsorterna; ”Av 

byggnadsnämndens utpekade områden” ser nämnden en konflikt i att kommunfullmäktige 

antar översiktsplanen och ansvarar för den strategiska samhällsbyggnadsutvecklingen. 

Förtätning av villor prövas i en förstudie, vem initierar en förstudie, genomför och har budget 

samt ansvar? Centerpartiet vill att riktlinjen för utvecklingsorter ändras till: Nya enstaka 

bostadshus beslutas av byggnadsnämnden. En privatperson tycker att riktlinjen “Nya enstaka 

bostadshus tillåts i av byggnadsnämnden utpekade områden” är för otydligt och vag. 

Kommunen svarar: 

Riktlinje och motivering kompletteras och förtydligas. Riktlinjen ger byggnadsnämnden 

möjligheten att i framtiden arbeta med dessa områden genom en lokaliseringsstudie med stöd av 

översiktsplanen inför framtida förhandsbesked. 

 

En privatperson framför att dennes fastighet delvis är markerad som ”Vardagsnära friluftsliv”. 

Skanska önskar en revidering i Spårhaga så grönytan tas bort alternativt beskrivs schematiskt. 

Länsstyrelsen upplyser kommunen om att vid utveckling av kustcentra så krävs det i många fall 

dispens eller ett upphävande av strandskyddet i detaljplanen. För detta krävs det särskilda skäl 

enligt miljöbalken och att strandskyddets syften inte motverkas. 

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen är på strategisk nivå och detaljer ska inte utläsas. Sammanhängande 

grönområden inom utvecklingsorterna är en viktig del av tätorterna både för friluftslivet och den 

biologiska mångfalden. Grönområdet i just Spårhaga hyser höga naturvärden. 

Vid planering av framtida kustcentra ska all gällande lagstiftning beaktas. 

Moderaterna tycker att målbilden för befolkningsutvecklingen i Åsa behöver justeras och önskar 

att översiktsplanen ska se över Åsas möjlighet till tillväxt och ges större marginaler än den 

generella nationella tillväxten. En person skriver om möjligheter för exploatering i Anneberg, att 

det vore bra att exploatera norrut. Personen menar att förutsättningarna för centrum och den 

västra delen är svåra och på norra delen är förutsättningarna bättre. Fastighetsägare och 
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Veidekke vill se möjligheter för exploatering i området kring Ebbagården i Onsala, och vill att 

det inkluderas i utvecklingsområdet för Onsala.  

Kommunen svarar: 

Hanteras i den fördjupade översiktsplanen för Åsa och bostadsförsörjningsprogrammet. 

Översiktsplanen hanterar inte områden inom de prioriterade utvecklingsorterna. En närmare 

utredning sker inom ramen för respektive fördjupning (FÖP). Dessa skrivelser skickas vidare till 

arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Anneberg. Ebbagården ligger inom riksintresse för 

kulturmiljövård samt intill ett av Onsalas få grönområden. Det bör inte exploateras och ligger 

därför inom område för vardagsnära friluftsliv. 

 
En synpunkt från en privatperson som efterfrågar att en övergripande arkitekturpolicy för 

kommunen borde finnas samt att mer hänsyn tas till kulturmiljöer. Ett yttrande handlar om att 

bygga mer i klassisk stil. Länsstyrelsen tycker att det behövs riktlinjer för utformning av 

bebyggelse i enlighet med politik för gestaltad livsmiljö. Varla Villaförening: Hänvisning till 

Boverkets skrift om blandstaden, som är ett planeringskoncept för bebyggelseutveckling. 

Kommunen svarar: 

Synpunkter noteras. Kommunen har flera styrdokument som ger stöd vid frågor om gestaltning 

och arkitektur (kulturmiljöprogram, råd & riktlinjer, arkitekturprogram (2002) med flera). När 

nya detaljplaner tas fram inkluderas ofta principer för gestaltning i planbeskrivningen. Dessa ger 

ett bra komplement till gällande lagstiftning. Gällande planeringskonceptet så noteras det men 

hanteras inte inom översiktsplanen, utan kan hanteras i en fördjupad översiktsplan eller 

detaljplan. 

 

Nämnden för Kultur & Fritid ger i sitt yttrande detaljerade förslag på formuleringar till ställen i 

texten där kulturen bör omnämnas. Länsstyrelsen vill att kulturmiljövärden i och i anslutning 

till vatten bör lyftas. Länsstyrelsen undrar också om kommunen har någon strategi för hur man 

avser att tillgodose den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen som finns i kommunen? Det är 

svårt att konkret förstå hur kommunen faktiskt avser att tillgodose/tillvarata de 

kulturmiljövärden som finns i KMV‐programmet. Det vore önskvärt om kommunen i 

översiktsplanen uttalat skriver att de kommer följa det som finns i programmet. Fornlämningar, 

känsliga fornlämnings‐ och kulturmiljöer bör i översiktsplanen markeras på kartor för att i 

möjligaste mån kunna bevaras och omfattande arkeologiska undersökningar undviks. 

Kommunen svarar: 

Förslagen till ändringar av texterna bedöms och bearbetas in i förslaget. I kommunens 

kulturmiljöprogram redovisas även kulturmiljöer i vatten som ska beaktas och värnas. I 

kommunens kulturmiljöprogram finns det både generella och platsspecifika rekommendationer för 

hur kulturmiljöerna i utpekade områden ska beaktas och värnas. Översiktsplanens riktlinjer med 
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tillhörande motiveringar bedöms ge ett tillräckligt stöd för att underlätta vid framtida prövning 

för att tillgodose den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen samtidigt som åtgärderna bedöms 

mot gällande lagstiftning, kulturmiljöprogram samt övriga förutsättningar.  

 

Lantmäteriet: Enskilt huvudmannaskap för allmänna platser kan enligt plan‐ och bygglagen 

tillämpas om särskilda skäl finns för detta. Om det är aktuellt att tillämpa enskilt 

huvudmannaskap i någon del av kommunen kan det vara ett bra stöd vid framtida 

planläggning att dessa områden och de särskilda skälen redovisas i översiktsplanen.  

Trafikverket önskar att frågan om väghållaransvaret i utvecklingsorterna bör förtydligas i 

översiktsplanen. Kommunen bör vara väghållare i utvecklingsorterna. 

Länsstyrelsen: Det vore värdefullt om kommunen anger ställningstaganden för inom vilka 

områden man avser tillämpa enskilt huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplaner. 

Liberalerna vill att det ska införas kommunalt huvudmannaskap för dagvatten som regel vid 

nya områden. Moderaterna frågar också hur dagvatten kopplat till befintlig bebyggelse ska 

hanteras. 

Kommunen svarar: 

Frågan om huvudmannaskap kommer fortsättningsvis hanteras i enlighet med Kungsbackas 

beslutade inriktning och praxis. 

Utredningsområde för Kungsbacka stad 
Många skrivelser berör detaljerad utveckling av Kungsbacka stad. Bland skrivelserna återfinns 

synpunkter och önskemål från Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, privatpersoner och 

byggbolag som Aranäs AB, Veidekke och Skanska samt samfällighetsföreningarna Fagotten och 

Trumpeten. Skrivelserna berör ett brett spektrum av frågor: trafikbullersituationen, skolornas 

och sjukhusets kapacitet, tillgång till service, estetik och att värna småstadskänslan, 

översvämningsrisk, framtida exploateringar, Forsleden, tätnande biltrafik samt vikten av gröna 

och blå rekreationsområden, däribland nyttjandet av Kungsbackaån som ett sammanhängande 

gångstråk samt Varlaskogens bevarande.  

 

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen hanterar inte områden inom de prioriterade utvecklingsorterna. En närmare 

utredning sker inom ramen för respektive fördjupning (FÖP). Till exempel ska Forsleden utredas 

vidare inom arbetet med kommande fördjupning av översiktsplanen för Kungsbacka stad samt i 

pågående förstudie för Forsbergen och Forsgårdens golfbana. Dessa skrivelser skickas vidare till 

arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad.  
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Utanför utvecklingsorter 
Länsstyrelsen anser även att formuleringen omfattande ekonomiska konsekvenser bör ses över 

då Kungsbacka redan har väldigt mycket bebyggelse utanför utvecklingsorterna. Det hade varit 

värdefullt med en strategi för service på landsbygden. 

Kommunen svarar: 

När det gäller att bedöma möjligheterna att ordna olika former av samhällsservice handlar det 

oftast om kommunalekonomiska överväganden, speciellt i de delar där ett högt bebyggelsetryck 

föreligger. Det som utmärker Kungsbacka är inte bara det höga bebyggelsetrycket i tätorterna, 

utan att även samma sak gäller vår kust‐ & landsbygd. Möjligheterna att bereda service i dessa 

delar av kommunen, grundade på kommunalekonomiska överväganden, måste tillmätas stor 

betydelse när frågor om marks användning till bebyggelse ska avgöras, hänsynstagande tas till 

möjligheterna att bland annat ordna avfallshantering, trafik, elektronisk kommunikation samt 

vattenförsörjning och avlopp. Med en fortsatt utvecklad spridd bebyggelse runtom i kommunen är 

risken att kostnaderna blir onormalt höga och således inte bör utvecklas med mer bebyggelse. 

 

Liberalerna tycker att strandskyddet är viktigt men ser samtidigt att man kan vara mycket mer 

generös med dispenser från strandskyddet när det gäller mindre vattendrag, åar, och där 

topografin tillåter avvikelser.  
Kommunen svarar:  
Strandskyddsdispenser kan beviljas av kommunen eller länsstyrelsen, som måste följa de krav som 

ställs enligt lag (miljöbalken) för att tillåta dispens.  

 
Länsstyrelsen ifrågasätter om de angivna riktlinjerna, beskrivningarna och motiveringarna är ett 

tillräckligt stöd för kommunens hantering av förhandsbesked. De bedöms vara för vaga och 

behöver utvecklas med mer utförliga riktlinjer och motiveringar. Kommunen kan även behöva 

precisera villkor för undantag från den restriktiva hållningen i de fall enstaka bebyggelse utom 

plan ändå kan medges genom lokaliseringsbeslut exempelvis för lucktomter. Nämnden för 

Miljö & Hälsoskydd önskar ett resonemang om byggnation vid generationsväxlingar där 

översiktsplanen förordar att det ska ingå i befintlig gårdsbildning. Just den bebyggelsen är 

särskilt utsatt för störningar och sker den genom avstyckning kan krav på åtgärder komma 

senare. En privatperson är negativ till beskrivning av förutsättningarna för generationsväxling. I 

en synpunkt framförs att ett LIS‐område bör införas i kommunen.  

Kommunen svarar:   
Översiktsplanens riktlinjer med tillhörande motiveringar bedöms ge ett tillräckligt stöd för 

att underlätta vid framtida prövning av förhandsbesked samtidigt som åtgärderna bedöms 

mot gällande lagstiftning, rådande värden och hänsyn samt övriga förutsättningar. Bedömningen 

kring eventuella lucktomter görs i enlighet med gällande lagstiftning och praxis. Text om 
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generationsväxling ses över. I Kungsbacka kommun finns inget behov av att i översiktsplanen 

peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). 

  

 
Länsstyrelsen vill att översiktsplanen ska redogöra för vad prövningen utanför detaljplan ska 

innehålla exempelvis att det även ska omfatta hushållningsbestämmelserna enligt 

miljöbalken. Moderaterna vill att samma formulering används på samtliga ställen när förslaget 

refererar till restriktiv hållning för bebyggelse utanför ort. Centerpartiet vill 

att ”Oförändrad” stryks i riktlinjen ”Oförändrad lands‐ och kustbygd”. Moderaterna vill att ny 

byggnation ska i huvudsak ligga i anslutning till kollektivtrafik och kommunal service.  

Kommunen svarar:  

Begreppen samordnas. Ordet ”oförändrad” stryks från benämning ”oförändrad lands‐ och 

kustbygd”. Strategins riktlinje revideras till: Ny byggnation ska i huvudsak ligga i anslutning till 

kollektivtrafik och kommunal service.  

 
Två privatpersoner och företagare framför att övriga delar av kommunen som inte anges som 

prioriterad ort eller staden har glömts bort. De västra delarna och Lerkil saknar helt beskrivning 

om utvecklingsmöjligheter. Men det är bra att kommunen lyfter fram kustsamhällena och 

hamnarna i översiktsplanen och ser positivt på en utveckling av Lerkils gästhamn och friluftsliv. 

Det saknas däremot en beskrivning av annan utveckling i området till exempel planering för 

bostäder, lokal turism, lokalproducerat och småföretagande. Det är mycket viktigt för att hela 

kommunen ska leva, växa och utvecklas. Det är oroväckande att förslaget till ny översiktsplan 

för Kungsbacka är starkt begränsad i utveckling för stora delen av kommunen och för lokala 

företagare.  

Kommunen svarar: 

Enligt förslaget ligger Lerkil inom område där generellt ingen ny bostadsbebyggelse tillåts men 

där areella näringar, livsmedelproduktion, turism, friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras. 

Förslaget stärker företagande i areella näringar och vill utifrån detta perspektiv stärka 

kustbygden, motiveringen framgår under avsnittet ”Utanför utvecklingsort”.  

  

Verksamheter och service 
Moderaterna tycker att området vid Mariedal är lämpligt som verksamhetsområde och önskar 

att detta markeras på kartan. På samma sätt borde det finnas möjlighet till verksamhetsmark i 

anslutning till nya Onsalavägen. En privatperson vill att den nya Onsalavägen ska byggas. 

Moderaterna vill att Vita Sand i Åsa ska markeras som kustcentra och därmed möjliggöra en 

bättre utveckling av området.  

Kommunen svarar: 
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Alla verksamhetsområden inom orter har tagits bort från förslaget, områdena kommer istället att 

ingå i yttre del av en ort där icke störande verksamheter kan blandas med bostäder. Beslutet om 

nya Onsalavägen ligger i skrivande stund hos Mark‐ och miljööverdomstolen. Vita Sand markeras 

på kartan som kustcentra. Gällande andra platsspecifika synpunkter så noteras dessa men 

hanteras inte inom översiktsplanen, de hanteras i kommande planering. 

Privatpersoner har synpunkter på kommunens planer för Gottskär och ett önskemål att fräscha 

upp hamnen i Gottskär för att bevara den och hålla den levande. Moderaterna vill att ordet 

gästhamn byts till småbåtshamn med gästhamnsmöjligheter. Potentiella områden för 

småbåtshamnar med gästplatser enkla iläggningsplatser behöver markeras på kartan. Det 

behövs även fler småbåtshamnar och ibland även med gästhamnmöjligheter för att möjliggöra 

för fler invånare i kommunen att komma till havet och kusten, där södra sidan av 

Kungsbackafjorden har väldigt få platser. 

Kommunen svarar: 

Gällande platsspecifika synpunkter för Gottskär så noteras dessa men hanteras inte inom 

översiktsplanen, utan kan hanteras i en detaljplan. Svinholmen ingår i föreslagen gränsdragning i 

den fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad och kommer att hanteras i den. Möjlighet att 

redovisa samtliga potentiella småbåtshamnar som har betydelse för friluftslivet riskerar en för 

spridd satsning runtom i kommunen och att kostnaderna blir onormalt höga och minimerar 

möjligheter att redan utpekade når sin fulla potential.  

 
Moderaterna vill att aktivitetsytor för motorburen ungdom ska märkas ut, förslagsvis i närheten 

av Åsa eller Anneberg. Det har även kommit in en synpunkt som lobbar för motorsportens plats 

i kommunen och Göteborgsregionen. Onsala herrgård borde nyttjas för allmän 

besöksverksamhet. Sverigedemokraterna tycker det är viktigt att det finns gatubelysning och 

bredbandsutbyggnad i hela kommunen. Liberalerna vill att kommunen tar höjd för att alltid ha 

god kapacitet för att öka den digitala tekniken. 

Länsstyrelsen upplyser om att landsbygdsföretag också behöver bygga bostäder, verkstäder, 

stallar och infrastruktur. Det räcker inte att det finns jordbruksmark och skogsmark, någon ska 

bruka den också. Länsstyrelsen befarar att man hämmar utveckling av företagande, främst 

areella, genom att bebyggelseutveckling så snävt målsätts. Ställningstaganden om att 

landsbygden ska vara i stort sett orörd utanför utvecklingsorter är hämmande för de areella 

näringarnas fortsatta konkurrenskraft. Det bör framgå att man även ger möjlighet för 

landsbygdsföretag och areell näring att utvecklas genom att de kan bebygga utanför 

utvecklingsorter och i övrigt angiven ram. Nämnden för Kultur & Fritid upplyser att 

besöksnäringen bidrar med arbetstillfällen och bör gynnas också utanför de prioriterade orterna. 

Lantbrukarnas Riksförbund påtalar att det i översiktsplanen framgår att jordbruksmark inte ska 

tas i anspråk annat än i utvecklingsområden. Detta innebär i praktiken att ingen 
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landsbygdsutveckling tillåts. Uttalandet kommer i praktiken att tolkas så att hen på 

landsbygden som vill utveckla sin egen verksamhet, eller sälja enstaka tomt inte ges tillåtelse. 

Medan att bygga hela bostadsområden på samhällsnära åkermark kommer att tillåtas, det med 

hänvisning till samhällsnytta. Jordbruksmarkens skydd genom miljöbalken får alltså motsatt 

effekt genom den olyckliga formuleringen i översiktsplanen. Miljöpartiet tycker att det är 

olämpligt att översiktsplanen tar ställning mot en utveckling av kommunen utanför staden och 

tätorterna. Ekobyar, småskaliga lant‐ och skogsbruksföretag, turismnäringen och andra initiativ 

måste ges möjligheter att finnas även i Kungsbacka. 

Kommunen svarar: 

Förslaget stärker företagande i areella näringar, livsmedelsproduktion samt turism och vill utifrån 

detta perspektiv stärka landsbygdens orter. Riktlinjer och motivering framgår under avsnittet 

”Utanför utvecklingsort”. 

 

Några skrivelser från allmänheten berör verksamheter och näringsliv. Gemensamt för alla är att 

de har noterat att det är få områden avsatta för verksamheter i kartan, vilket de tycker är 

bekymmersamt. Även Socialdemokraterna, Varla Villaförening och Sverigedemokraterna håller 

med om bristen med detta. Moderaterna kompletterar även med att verksamhetsområdet 

Mariedal bör pekas ut. Miljöpartiet vill tydliggöra och diskutera behovet av lokaler för kontor 

och kontorsplatser. Bilden av ”näringsliv” som något med stora lokaler i ett industriområde 

kompletteras med de många tjänste‐ och serviceföretag som kan vara intresserade av centralt 

belägna lokaler, exempelvis i Kungsbacka stad eller någon av de andra orterna. Här finns 

utrymme för nya lösningar som kan ge kommunen nya arbetsplatser, inte minst med den 

växande ”arbeta‐hemma” modellen som bakgrund. En privatperson ifrågasätter lämpligheten 

av verksamheter i Vallda eftersom det finns risk för störning av befintliga bostäder. En annan 

privatperson tycker att planen saknar tankar kring hur näringslivet ska stödjas samt att bostäder 

också behövs för att stödja näringslivet. 

Kommunen svarar: 

Synpunkterna noteras. Alla verksamhetsområden inom orter har tagits bort från förslaget. 

Områdena kommer nu att ingå i yttre del av en ort. Inom dessa områden kan verksamheter 

möjliga att integrera med bostäder finnas, så som kontor och handel. Verksamhetsområdet i 

Mariedal är avsett för verksamheter som fungerar bra att lokalisera nära bostäder. I samband med 

arbetet med fördjupningen om stadens utveckling kommer frågan om kontorsarbetsplatser tas 

upp. Utpekade verksamhetsområden utanför utvecklingsorter, tillsammans med de områden som 

kommer att tas fram inom ramen för fördjupningar för Kungsbacka stad och Anneberg, bedöms 

tillgodose behovet av mark för verksamheter med omgivningspåverkan som inte kan 

samlokaliseras med bostäder. 
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Privatpersoner och företagare framför att kommunen ska tillåta en markpolitik, som medför att 

mindre och medelstora företag får möjlighet att konkurrera med de nu stora aktörerna. Skapa 

också verksamhetsområden för små och medelstora företag och eftersträva ett småskaligt 

samhälle. 

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen styr inte markpolitiken som är en mer detaljerad genomförandefråga. 

 

Varbergs kommun påpekar att etablering av nya vindkraftverk vid Kungsbackas gräns mot 

Varbergs kommun bör ske i dialog med kommunen samt boende och andra berörda i 

närområdet på båda sidor om kommungräns på grund av dess påverkan, bland annat för 

landskapsbilden. Länsstyrelsen påpekar att Äskhults by ligger inom område där vindkraft kan 

prövas. Ingen vindkraft får finnas inom synhåll från Äskhults by. Länsstyrelsen undrar även hur 

bebyggelseutvecklingen på landsbygden förhåller sig till utvecklingen av vindkraft? 

Sverigedemokraterna vill att vindkraftområden minimeras och att lokala ”skyddsavstånd” 

införs. 

Kommunen svarar: 

Hanteras redan i den fördjupade översiktsplanen för vindkraft. Den fördjupade översiktsplanen 

finns att läsa under kapitlet ”Fördjupade översiktsplaner (FÖP)”. 

Trafik 
Länsstyrelsen vill se att en trafikstrategi är på plats innan översiktsplanen kan antas för att vara 

ett underlag för framtida centrumutveckling. Moderaterna vill att översiktsplanen visar hur vi i 

framtiden bygger ut våra transportvägar mot Göteborg. Kristdemokraterna anser att 

översiktsplanen bör ta hänsyn till möjliga effekter av pandemin gällande vårt resande. De menar 

att det behövs en analys av hur resandet kommer att se ut i framtiden.  

Kommunen svarar: 

En trafikstrategi tas inte fram som underlag till översiktsplanen men till FÖP Kungsbacka stad. 

Det är i Kungsbacka stad som vi främst är väghållare och har rådighet över gator och vägar. Vi 

har reserverat mark för framtida transportbehov men som behöver utredas när behov uppstår 

beroende på framtida trender och oförutsedda händelser. De transportstråk som leder till Göteborg 

är både av nationell och regional karaktär och vi hanterar dessa genom dialog med Trafikverket 

region väst. 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg ser positivt på framtaget förslag men vill poängtera att 

det i en översiktsplan är viktigt att tänka på nämndens målgrupper. Några punkter som är extra 

viktiga är: 

 Det finns goda kommunikationsvägar för bil samt separata gång‐ och cykelbanor. 

 Tillgänglighet inom funktionshinder. 

Kommunen svarar: 

Noteras. 

Mölndal ser gärna att de regionala bitarna utvecklas i planförslaget till utställningen så att de 

mellankommunala frågorna tydliggörs. En av de frågor som Mölndals stad ser som extra 

angelägna att tydliggöra och samverka kring är Västkustbanans utveckling, E6:an och 

kapacitetsbrister i väginfrastrukturen. 

Kommunen svarar: 

Noteras. Kungsbacka för löpande dialog i frågorna med Mölndals stad i olika forum.  

Moderaterna tycker att kommunikationerna inom regionen måste vara föremål för en kraftig 

utbyggnad av såväl väg 158 som E6:an till och från Göteborg.  

Kommunen svarar: 

Kungsbacka kommun har en mycket fördelaktig och attraktiv geografisk placering med goda 

kommunikationsstråk. Av samma anledning är det därmed oundvikligt att inte utveckla 

kommunikationsstråken för person‐ och godstransporter till och från kommunen.  

Flera markägare framför sin oro över trafikreservaten som anges i förslaget, de utrycker att 

reservaten lägger en död hand över stora ytor som berör hundratals markägare. De undrar 

varför de inte blivit underrättade. Gröningedalens intresseförening håller med och menar att en 

ny led innebär ytterligare en barriär. Miljöpartiet ser inget behov av att reservera mark eller 

planera utbyggnad av vare sig ringled eller väg 158, med motivering att en ny syn på trafik är 

nödvändig och brådskande. Några privatpersoner tycker att kommunen istället för att satsa på 

vägar för att avlasta E6:an ska satsa på tågförbindelser mellan Kungsbacka, Onsala, Vallda, Särö 

och Kullavik och direktkommunikationer från dessa orter till Göteborg. Kungsbacka skulle då 

kunna växa mot kusten. Lantbrukarnas Riksförbund har synpunkter på förslaget att ansluta väg 

158 med Onsalavägen, detta över några av de större åkrarna med bra avkastning i kommunen. 

Att dela åkerskiften medför stora miljöbelastningar och ökande kostnader för lantbrukaren, då 

mer tomkörning vid vändning blir följden, dessutom finns som tidigare nämnts en liten del 

åkermark i större skiften i kommunen. Varla Villaförening undrar om diskussioner med GR och 

VGR gällande spår mellan Kungsbacka‐Särö‐GBG ”idéstudie ‐ Spår 2050” har stannat av? 
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Kommunen svarar: 

Västsverige växer starkast och har växtvärk. Behovet av infrastruktur i detta område är 

omfattande med anledning av att tillväxten sker i en snabbare takt än utvecklingen av 

infrastrukturen. Kommunerna närmast Göteborg och de kustnära orterna i Halland har upplevt 

en större procentuell befolkningstillväxt, jämfört med orter inåt landet. Västkuststråket är 

transportintensivt, med en omfattande pendling och med godstransporter på såväl väg som 

järnväg med viktiga kopplingar till Skandinaviens största hamn. I takt med att storstäderna ökar i 

attraktivitet och befolkningsantal krävs det att en ökad andel av de totala resorna sker med 

kollektivtrafik. I dag har Göteborg en begynnande, och på sikt allvarlig och tillväxthämmande 

trängselproblematik, som i sig även orsakar miljöpåverkan. Det kommer helt enkelt inte att finnas 

plats med det antal bussar och spårvagnar som behövs för framtidens arbetsmarknadsregion. 

Platsbristen påverkar även Kungsbacka på så sätt att det blir svårigheter att komma in i Göteborg 

för de som pendlar. Trafiksystemen (riksintressena för kommunikationer) som finns blir dessutom 

mycket sårbara om någon olycka eller annat skulle ske vilket i sin tur även påverkar 

godstransporterna i alla led. När Västlänken är klar skapas fler stationer vilket minskar behovet av 

att alla tar sig till en punkt i staden. Man kan också förflytta sig mellan dessa stationer under 

staden och får en mycket kort restid. Västlänken ökar kapaciteten i systemet vilket gör att det finns 

mer att växa i. Det kan vara möjligt att koppla på ett nytt spår vid Haga station i framtiden. 

Utredningsområdet har funnits med redan i Kungsbacka kommuns översiktsplan som antogs 

2006 och är ingen ny företeelse. Det finns många och omfattande utredningar gjorda från 

Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland med flera som beskriver utmaningarna 

och planera för framtiden, på samma sätt som sammanfattats ovan. Några av de senaste 

utredningarna som berör väg 158 är Trafikverkets ”Åtgärdsvalsstudie för väg 158” och 

Trafikverkets utredning ”Pendeltåg i kollektivtrafikreservat”. Slutsatserna är att 

utredningsområdet är mycket viktigt att fortsättningsvis behålla i översiktsplanen. Göteborgs stad 

har gjort samma ställningstagande som Kungsbacka och de har valt att behålla reservatet i sin 

nya översiktsplan. 

 

Kollektivtrafik  
Det har kommit in många synpunkter från allmänheten gällande buss, tåg och järnväg. 

Synpunkterna är ganska eniga i att utvecklingen är viktig för invånarna och att det finns brister 

som behöver förbättras. Ytterligare förbättringar av kollektivtrafiken än det översiktsplanen 

medger önskas. Flera personer menar att om möjligheterna ökar kommer ännu fler att välja att 

åka kollektivt vilket gynnar både miljön och den egna ekonomin. Nästan alla yttranden 

motiverar en ökad satsning med kollektivtrafik i och med att Kungsbacka växer, att minska vår 

klimat‐ och miljöpåverkan är en viktig fråga från allmänheten. Sverigedemokraterna påpekar 

även att kollektivtrafiken behöver utvecklas och stärkas och binda samman alla orter i 

kommunen. Många påpekar att drivmedelspriser bara kommer fortsätta att öka och möjlighet 



KUNGSBACKA KOMMUN 

38 (59) 

 

för fler att åka kollektivt ökar människors sociala möjligheter. Många privatpersoner har även 

som argument att yngre och äldre åldersgrupper utan bil måste få ökade möjligheter att kunna 

transportera sig själva. Det önskas även bättre förbindelser till kusten och stränderna och även 

till de sjöar som har större badplatser. I flera synpunkter från privatpersoner påpekas det att det 

måste bli lättare att ta sig till havet på sommaren. Det önskas även kollektivtrafik till Stensjön i 

Hjälm som är ett populärt resmål under sommaren. Några privatpersoner tycker att 

Kungsbacka har gjort invånarna beroende av biltrafiken eftersom det inte finns tillräckligt bra 

kollektivtrafik. Det behöver finnas bättre busstrafik och fler hållplatser i kommunens östra och 

södra delar samt till Åsa.  

Kommunen svarar: 

Region Halland är kollektivtrafikhuvudman och ansvarar för kollektivtrafiken i Halland. I sitt 

Trafikförsörjningsprogram visar regionen vilka planer man har på lite längre sikt för 

kollektivtrafikens utveckling och utmaningar. Hallandstrafiken får i uppdrag från Region Halland 

att ta fram en trafikplan på ett kortare perspektiv men som bygger på 

trafikförsörjningsprogrammet hur bland annat utökning eller minskning av trafikering, 

linjedragningar med mera ser ut i respektive kommun. Kungsbacka har dialog med 

Hallandstrafiken inför framtagandet av trafikplanen och vi yttrar oss på den färdiga trafikplanen. 

I de dialoger som förs verkar kommunen för att förbättra kollektivtrafiken. 

Några tycker att en större satsning på tågtrafik särskilt mot Åsa som utpekas som 

utvecklingsområde måste ske och att pendeln behöver stanna oftare. Varla Villaförening och 

några privatpersoner tycker att det är bra om kommunen snart kan bygga en tågstation i 

Frillesås för att få igång en Hallandspendel. Några vill ha pendelstationer på fler ställen. En 

privatperson är orolig att fler spår och avgångar i kommunen kan öka antalet suicid‐försök.  

Kommunen svarar: 

Region Halland har planer på att utöka tågtrafiken med en Hallandspendel som avser att stanna 

mer frekvent på Åsa station men det är möjligt först när Västlänken i Göteborg är färdigbyggd år 

2026 och när det finns ekonomiska förutsättningar. Fler stationslägen kan bli möjliga i framtiden 

men i förslaget och med tidshorisont 2040 föreslås en komplettering av bebyggelse i anslutning till 

redan byggda tågstationer. På så vis bedöms både mark och resurser nyttjas mest hållbart. 

Trafikverket som ansvarar för järnvägssystemet har upparbetade rutiner och åtgärder för att 

förebygga suicid‐försök på och invid deras anläggningar.  

Varla Villaförening saknar reservat för utbyggnad av Västkustbanan till 4 spår. Med 4 spår blir 

det rimligt att fler snabbtåg Göteborg‐Malmö‐Köpenhamn trafikerar banan med den 

kapacitetsbrist som finns på sträckan Göteborg‐Kungsbacka. Dessutom finns en önskan att 

godstrafiken bör minska på E6:an och gå med järnväg istället. Föreningen saknar samarbete med 
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region Halland och VGR i frågan om utbyggnad till 4 spår. Liberalerna vill se en nedgrävd 

järnväg genom staden. 

Kommunen svarar: 

Det finns ett utredningsområde längs med hela Västkustbanan för ytterligare två spår i 

översiktsplanen. Behovet av ytterligare två spår på sikt diskuteras med Region Halland och med 

Trafikverket. En förstudie för att utreda de geotekniska förutsättningarna för att gräva ned 

järnvägen i Kungsbacka stad har genomförts men frågan i sin helhet tar vi med oss i arbetet i den 

fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad. 

Flera privatpersoner tycker att det behöver bli billigare för unga och pensionärer med begränsad 

ekonomi att åka buss eftersom många tycker att det är för dyrt, förslagsvis behöver det vara 

ungdomsrabatt upp till 18 års ålder. En person föreslår att ett poängsystem införs för alla de 

som åker mycket, de skulle kunna få en gratis resa vid en viss poängnivå.  

Kommunen svarar: 

Kungsbacka kommun erbjuder fria resor med seniorkort till alla som fyllt 65 år. Västtrafik skickar 

ut erbjudandet från kommunen. För våra gymnasieungdomar i kommunen så har de ett skolkort 

som gäller under dagtid och inom vissa tider även ett fritidskort. 

Flera privatpersoner nämner även att bussarna bör gå på el eller något annat renare alternativ 

till bränsle. Två privatpersoner tycker även att kommunen kan ha mindre bussar med tätare 

trafik, som även går på el. Varla Villaförening och en privatperson framför att kollektivtrafiken 

saknar tvärförbindelser. De vill att kommunen ska se över tidtabellerna. Miljöpartiet vill att 

E6:an och Säröleden anpassas för kollektivtrafik genom utbyggnad av särskilda bussfiler.  

Kommunen svarar: 

Av Kungsbackas stadsbussar går 60% med helelektrifierade bussar och övriga med fossilfritt 

bränsle. Även de som trafikerar utanför staden kör på fossilfritt bränsle. Det är en stor investering 

som bussbolagen gör när de har blivit tilldelade att köra buss inom ett visst geografiskt område 

eftersom de införskaffar helt nya bussar till trafikstart. Dessa bussar kommer att användas mellan 

10‐12 år. Bussarna ska ha kapacitet för både hög‐ som lågtrafik och då är det bättre med en större 

modell av buss. Det är Hallandstrafiken som planerar hur kollektivtrafiken skall köras och vilken 

tidtabell som ska gälla för vår kommun. Vi tar med synpunkterna till våra dialogmöten med 

Hallandstrafiken. 

Cykeltrafik 
Många synpunkter från privatpersoner gällande cykel har kommit in från allmänheten. Överlag 

är de eniga och handlar framförallt om olika behov av kompletteringar i det befintliga 
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cykelnätet. Som motivering anges i första hand att det upplevs trafikfarligt där det saknas 

cykelbanor.  Argumenten är att bilarna kör för fort och vägar är för smala och/eller har för dålig 

sikt. En ökad skötsel av cykelbanorna önskas också med underhåll av vegetationen intill.  

Sverigedemokraterna anser att kommunen behöver ett utvecklat och säkert cykelvägnät för att 

uppmuntra befolkningen till att välja cykel som färdmedel. 

De synpunkter från privatpersoner som kommit in där kompletteringar och åtgärder på 

cykelbanor önskas är: 

1. Två privatpersoner påpekar behovet av cykelbanor och trottoarer som fortsätter förbi 

sågen i Älvsåker, efter A‐hus längs Älvsåkersvägen mellan Anneberg och Öjersbo 

eftersom det upplevs som mycket farligt att röra sig längs vägen som har skymd 

sikt/kurvor och en del tung trafik. 

2. Gång‐ och cykelbanor behöver förlängas från korsningen vid Tölö 

(Gåsevadholmsvägen/Hällingsjövägen) till Hjälm, bilar kör fort och det måste bli säkrare 

att pendla till jobbet eller ta sig till sjön. 

3. En cykelbana längs Gröningevägen önskas. 

4. En bro för cykel o gångtrafikanter över ån, där vägen rätar ut sig in mot stan önskas. 

5. En bra cykelbana mellan Kungsbacka och Åsa önskas så att förutsättningarna finns för 

invånarna att kunna cykla tryggt och säkert. 

6. Fler cykelbanor i hela kommunen. 

Kommunen svarar: 

Kommunen har tagit fram en övergripande cykelplan där utvecklingen av cykelnätet beskrivs. 

Förslaget till översiktsplan kompletteras med länk till cykelplanen. 

1. Gång‐ och cykelbana löper längs Älvsåkersvägen mellan Göteborgsvägen och 

Djursjövägen. I dag finns inga planer på en utbyggnad öster ut längs Älvsåkersvägen 

eftersom andra sträckor i kommunen är högre prioriterade. 

2. I Kungsbacka kommuns gång‐ och cykelplan 2018–2021 framgår att: ”Från Kungsbacka 

når man Hjälm via en gång‐ och cykelväg utmed Hällingsjövägen (V974) som vid 

Höglandavägen övergår till en länk med blandtrafik fram till Hjälm. Detta stråk når också 

till den kommunala badplatsen vid Iglakärr.” Sträckan är en utpekad brist i gång‐ och 

cykelplanen men finns inte med i nämnden för Tekniks planerade investeringar fram till 

och med 2025. Anledningen är att andra sträckor i kommunen prioriteras högre. 

3. I Kungsbacka kommuns gång‐ och cykelplan 2018–2021 finns Gröningevägen (V960) 

med som en utpekad brist. Sträckan finns dock inte med bland de prioriterade då andra 

anses viktigare för att främja gång och cykling inom kommunen. 
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4. I Kungsbacka kommuns gång‐ och cykelplan 2018–2021 anges brister där broar saknas 

över ån vid Kolla och Hede norra vid Varla park. Båda broarna finns med bland Tekniks 

planerade investeringar. 

5. I Kungsbacka kommuns gång‐ och cykelplan 2018–2021 pekas flera brister ut mellan 

Kungsbacka och Åsa. Flera investeringar planeras på sträckan längs Varbergsvägen. 

Inom kort kommer det att finnas gång‐ och cykelväg från Kungsbacka ned till 

Torpavägen, söder om Fjärås station. I söder finns sträckan Ölmanäs ringväg–

Ölmevallavägen med bland Tekniks planerade investeringar. Även i Regional cykelplan 

2020–2029 pekas sträckan mellan Fjärås och Åsa ut som prioriterad för framtida 

utbyggnad.  

6. I Kungsbacka kommuns gång‐ och cykelplan 2018–2021 pekas flera brister ut och 

förvaltningen för Teknik har ambitionen att expandera cykelnätet i Kungsbacka kommun 

kraftigt de kommande åren. När det kan genomföras i tid är beroende av samarbete med 

Trafikverket som i de flesta fall är väghållare och äger frågan längs sträckor utanför 

Kungsbacka stad. Prioriterade sträckor pekas ut i kommunens gång‐ och cykelplan. 

I övrigt noteras synpunkterna. 

Några privatpersoner anser att det behöver finnas bra genomfartsleder för cyklar i staden. Där 

det finns kombinationer mellan gång och cykel behövs i vissa fall en separering av cykelbana så 

att man kan få upp farten. Gärna gång‐ och cykelbanor men inte på bekostnad av åkermark. 

Cykelkartan i översiktsplanen måste redovisa hela Kungsbacka kommun. Ett önskemål är också 

fler övergångsställen utmed våra huvudvägar. 

Kommunen svarar: 

Förslaget till översiktsplan visar inriktning på kommunens långsiktiga markanvändning på en 

övergripande nivå, vill man gå ner på en mer detaljerad nivå så finns Kungsbacka kommuns 

gång‐ och cykelplan 2018‐2021 att tillgå därför kompletteras förslaget inte med fler cykelvägar. 

Vid utbyggnad av nya cykelvägar utanför staden måste dessa byggas parallellt med befintlig väg 

enligt gällande lagstiftning. 

Biltrafik 
De inkomna synpunkterna från allmänheten kring biltrafik är ganska blandade. Men de flesta 

vill att biltrafiken måste minska i kommunen och att en oro finns för att trafiken kommer att öka 

när kommunen växer. Synpunkterna är ofta kopplade till att invånarna vill minska trafikbullret 

i staden och från motorvägen. Som argument anges att det är och blir högre kostnader för att 

äga bilar och att Kungsbacka måste värna mer om miljön och klimatpåverkan. Några 
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privatpersoner påpekar också att boende i kommunen idag är beroende av bil eftersom 

kollektivtrafikutbudet är för litet. 

Kommunen svarar: 

Att koncentrera bebyggelsen till staden och till våra utvecklingsorter ökar möjligheten att göra 

översiktsplanen ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. När vi växer så skapar det ett bättre 

underlag/förutsättning för utökad kollektivtrafik.  

En privatperson önskar att torget i Kungsbacka behöver bli bilfritt, som förälder med små barn 

blir det ett stressmoment med alla bilar och risken att någon blir påkörd. Det borde räcka med 

bilar som kör på vägen parallellt med torget. Några privatpersoner har olika synpunkter på 

utformning och komplettering med cirkulationsplatser i staden och en synpunkt handlar om att 

öka kapaciteten för bil utanför Bilia/Plantagen. Några privatpersoner är tveksamma till att det är 

bilvägar som är planerade istället för tågförbindelser. Självklart behövs vägar men det vore 

klokast att satsa på kollektivtrafiken istället. En privatperson undrar hur ska kommunen klara 

trafikbelastningen i kommunen om vi ska växa från 82 000 invånare till 135 000 invånare år 

2040? Några upplyser om att om Kungsbacka ska växa kommer det bli svårare att köra bil, som i 

Göteborg. Bygg istället busshållplatser i stan och ett parkeringshus eller en stor parkering så att 

de som besöker staden kan parkera. Sedan kan man ta bussen dit man ska. 

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen hanterar inte områden inom de prioriterade utvecklingsorterna. En närmare 

utredning sker inom ramen för respektive fördjupning (FÖP). Dessa skrivelser skickas vidare till 

arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad. 

 

En privatperson vill att E6:an flyttas öster om staden så kan staden växa mot havet. Liberalerna 

vill att E6:an grävs ner för att öppna upp Kungsbacka stad ut mot fjorden. Två privatpersoner 

vill att om det inte byggs cykelbana mellan Anneberg och Örjersbo efter A‐hus område måste 

vägen förbättras för att det ska vara mer trafiksäkert. 

Kommunen svarar: 

Förslaget till översiktsplanen hanterar inte områden inom de prioriterade utvecklingsorterna. En 

närmare utredning av E6:an sker inom ramen för FÖP Kungsbacka (påbörjas under 2021). 

Sträckan mellan Anneberg och Öjersbo tas om hand i kommunens cykelplan.  

Gröningedalens intresseförening tycker att istället för att fördärva miljön ytterligare genom fler 

trafikleder borde kommunen satsa på att lösa befintliga problem på befintliga vägar. Det finns 

ett antal gamla byvägar, som utan avtal med markägarna har breddats och som nu utnyttjas 

som genvägar när inte trafiken flyter på befintliga primärleder. Vägarna går ofta nära befintlig 
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bebyggelse och ibland tvärs igenom gårdsbebyggelsen och trafikmiljön för de boende är långt 

ifrån acceptabel. Vi föreslår därför att kommunen ‐ förutom att åtgärda propparna på 

primärlederna ‐ satsar på att “miljöanpassa” även våra byvägar genom att placera ut rejäla 

farthinder på samma sätt som man gjort på exempelvis gamla E6:an genom Åsa. Gröningevägen 

borde då stå högt på listan och även byvägen genom Bröndomedalen. 

Kommunen svarar: 

Kommunen har ingen rådighet över dessa vägar då de har statligt huvudmannaskap. Dessa 

synpunkter bör ställas till Trafikverket. 

Göteborgs Ornitologiska Förening har varit och är fortsatt mycket kritisk till en ny väg 940 på 

Onsalalandet. På sidan 76 nämns tre vägar: E6, E20, och 158:an. Är inte E6 o E20, samma väg? 

Naturskyddsföreningen reflekterar över att översiktsplanen beskriver: ”Vi arbetar för ökad 

framkomlighet på E6.” Kommentar: Bör arbeta för att biltrafiken ska minska, ej öka. Ökad 

framkomlighet bör gälla till pendelparkeringar vid tågstationer som uppmuntrar till tågresa 

istället för bilresa. Moderaterna vill att områden för pendelparkeringar ses över och 

kompletteras. 

Kommunen svarar: 

Angående väg 940 har vi noterat synpunkten. E6/E20 heter motorvägen genom Kungsbacka 

kommun och det med anledning av att på denna sträcka följer E20 väg E6 så det är två vägar på 

samma sträcka som delar sig i Göteborg om man färdas norrut. Pendelparkeringar ses över 

kontinuerligt i samarbete med Västtrafik. 

Moderaterna har förslag på en ny väg mellan Gällinge och Åsa med anslutning till stationen i 

Åsa. Moderaterna anser att detta område skulle bli en rimlig plats till ett verksamhetsområde. 

Längs vägen från Gällinge, via trafikplatsen och till Kläppa/Åsa station placeras med fördel 

även en gång‐ och cykelbana. I anslutning till trafikplatsen är det tänkbart att även ha 

uppställningsplats för ADR‐transporter, vilket idag saknas för Kungsbacka och Varberg. 

Kommunen svarar: 

Trafikverket är väghållare för E6/E20 och har inte aviserat något behov av en ny trafikplats. För 

en hållbar utveckling bedöms underlaget/behovet inte vara aktuellt bygga på jungfrulig mark med 

kuperad terräng, det bedöms inte vara hållbart ekonomiskt eller ekologiskt. När det gäller att 

bedöma möjligheterna att ordna olika former av samhällsservice och infrastruktur handlar det 

oftast om kommunalekonomiska överväganden. Om det ska vara ekonomiskt försvarbart måste det 

gynna tillräckligt många individer. 
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Natur och friluftsliv 
Göteborgs Ornitologiska Förening säger att de regionala handlingsplanerna för grön 

infrastruktur mycket väl kan anses ha betydelse för hållbar utveckling och som kommunen 

därmed behöver förhålla sig till i översiktsplanen. Det underlag borde vara tillräckligt för att 

återspeglas i översiktsplanen. Detta gäller t.ex. förekomst av orörda områden, värdefulla 

strandängar, ekologisk status för vattenmiljöer, skyddsvärda myrar, värdekärnor/värdetrakter 

för slåtterängar och gräsmarker, värdetrakter i odlingslandskapet för rödlistade arter och 

naturtyper, mosaikmarker, ljunghedar, lövbryn, åkermarksklassning, värdetrakter/värdekärnor 

för skog och tätortsnära skog. 

Kommunen svarar: 

Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur är inte klar och bedöms i dagsläget inte 

kunna användas som styrdokument. Samhällsbyggnadskontoret anser att grön infrastruktur 

hanteras i förslaget. Naturområden med höga värden bedöms till stor del uppmärksammade men 

kommunen håller med om att mycket arbete med grön infrastruktur återstår. Kommunen har för 

avsikt att arbeta vidare med grön infrastruktur men det ryms inte inom ramen för pågående 

arbete med översiktsplanen. 

Göteborgs Ornitologiska Förening anser att Kungsbacka kommun skyndsamt bör besluta om en 

heltäckande inventering av den östra delen av kommunen som ännu inte är inventerad enligt 

SIS‐metodiken. Göteborgs Ornitologiska Förening påpekar att koncentrationer av naturklassade 

områden sammantaget ger helhetsmiljön en högre klassning än vad varje enskilt område har fått 

på Onsalalandet. Landskapsvärdena är så stora på Onsalalandet att egentligen hela 

Onsalalandet skulle kunna klassas som ett landskapsobjekt i SIS‐standarden. Länsstyrelsen 

efterfrågar en grönområdesplan eller liknande som underlag till översiktsplanen. Göteborgs 

Ornitologiska Förening håller med Länsstyrelsen men tycker att det är bra att en 

grönstrukturplan är framtagen för Kungsbacka centralort. 

Kommunen svarar: 

Stora delar av Onsalas landsbygd är utpekat som ”Kustbygd” (tidigare benämnt ”Oförändrad 

kustbygd”) och där tillåts generellt ingen ny bostadsbebyggelse, däremot så ska biologisk 

mångfald och friluftsliv prioriteras. Länsstyrelsens och Göteborgs Ornitologiska Förenings 

synpunkt noteras. Kommunen har för avsikt att arbeta vidare med grön infrastruktur men det 

ryms inte inom ramen för pågående översiktsplanarbete.   

 

Mölndal ser gärna att de regionala bitarna utvecklas i planförslaget till utställningen så att de 

mellankommunala frågorna tydliggörs. De frågor som Mölndals stad ser som extra angelägna 

att tydliggöra och samverka kring är den gemensamma gröna infrastrukturen med bland 

annat Sandsjöbackareservatet samt den blåa infrastrukturen som kommunerna delar. 
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Kommunen svarar: 

Noteras. Kungsbacka för löpande dialog i frågorna med Mölndals stad i olika forum. 

Länsstyrelsen tycker att det är otydligt hur den infrastruktur som visas som utredningsområde 

för trafik kommer att påverka naturmiljön, biologisk mångfald och den gröna infrastrukturen. 

Detta bör utredas närmare och anpassningar som kan göras för att inte bryta de gröna 

sammanhangen bör redovisas. Riktlinjer och rekommendationer bör tas fram för att minska 

infrastrukturens påverkan på ekosystem, grön infrastruktur och biologisk mångfald. 

Moderaterna vill att området hörnet Gathes väg‐Gottskärsvägen föreslås markeras som grön 

infrastruktur. Göteborg stad tycker att det är bra att den gröna kilen Sandsjöbacka värnas. 

Göteborgs Ornitologiska Förening tycker att det borde vara prioriterat för kommunen att 

antingen via inköp eller kontakter med markägare skapa avtal där tätortsnära skogars värden 

för rekreation och naturvärden sparas för framtiden. 

Kommunen svarar: 

Utredningsområdet för trafik säkerställer att ingen ny bebyggelse hamnar inom denna zon. Om 

utredningsområdet ska användas för infrastruktur kommer fördjupade utredningar och 

anpassningar till naturmiljön och den gröna infrastrukturen genomföras. Det som föreslås som 

grön infrastruktur i översiktsplanen är på en övergripande nivå och visar de stora gröna stråken. 

Små naturområden kan vara lika värdefulla för den biologiska mångfalden men kan inte hanteras i 

en utzoomad nivå utan kräver en annan detaljeringsgrad i planeringen, det gäller bland annat för 

nämnda området vid Gathes väg‐Gottskärsvägen. I övrigt noteras synpunkterna. 

Göteborgs Ornitologiska Förening påpekar att när utredningsområden i förslaget ska utvecklas 

måste detta ske mycket restriktivt och de stora naturvärden som finns i dessa områden inte 

splittras och försämras. Någon anser att de gröna korridorerna är i fara om de bebyggs. Det är 

också viktigt att säkerställa den gröna infrastrukturen med kopplingen till 

Sandsjöbackareservatet i öster. Bland de inkomna yttrandena från privatpersoner så nämns att 

det är bra att bevara stora naturområden men att kommunen inte ska glömma bort de små. Från 

privatpersoner har det kommit många synpunkter som handlat om att lämna gröna områden 

mellan bebyggelsen. Vissa personer är intresserade av att ha plats inom orter för att röra sig, 

andra tillägger att staden och orterna blir bättre och finare platser om grönska finns nära 

bebyggelse. Naturskyddsföreningen har synpunkter på gällande fördjupning av översiktsplan 

för staden från 2009 med syftet att värna grön infrastruktur i staden.  

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen vägleder genom riktlinjer och vikten av tätortsnära rekreationsområden är 

uppmärksammad. Synpunkten om att värna även små grönområden noteras. Översiktsplanen 

lyfter vikten av grön infrastruktur och har pekat ut större sammanhängande stråk. Kommunen 
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anser att infrastrukturen för friluftsliv och biologisk mångfald på många håll kan stärkas genom 

riktade insatser. I övrigt noteras synpunkterna. Synpunkterna om den gällande fördjupning av 

översiktsplan för staden från 2009 beaktas i kommande arbete med en ny fördjupning för staden.  

 

Naturskyddsföreningen har synpunkter angående förutsättningar för vardagsnära friluftsliv. 

Hur ska dessa bevaras och utvecklas när utvecklingsorterna ska växa så mycket? 

Naturskyddsföreningen upplyser om att det är negativt för invånarnas hälsa och livskvalitet när 

avstånd till rekreation och grönområden ökar. Det har kommit in många yttranden från 

privatpersoner som lyfter vikten av att den tätortsnära naturen är viktig för folkhälsan. Dessa 

naturområden bör göras tillgängliga för att minska behovet av transporter till naturen. Samt att 

människor i alla åldrar ska kunna ta del av naturen och friluftslivet som Kungsbacka kommun 

erbjuder. Flera av de inkomna yttrandena tar upp olika tätortsnära naturområden som extra 

viktiga, till exempel Forsbergen, Kungsbackaån och Varlaskogen. Synpunkter från 

privatpersoner har kommit in som önskar en bättre plan för centrum med en park för alla i Särö. 

Från boende i Kullavik framförs att det inte ska byggas i Kullavikskogen.  

Kommunen svarar: 

Kommunen bedömer att det går att förtäta utvecklingsorterna utan att försämra invånarnas 

möjlighet till vardagsnära friluftsliv. Förslag till översiktsplanen lyfter vikten av tätortsnära 

rekreation och samhällsbyggnadskontoret anser att frågan hanteras i förslaget. Vilka områden som 

bedöms som lämpliga är inte utrett för alla tätorter. Vidare studier görs i samband med 

fördjupningar av översiktsplanen. I övrigt noteras synpunkterna. 

 

Länsstyrelsen vill att riktlinjer och rekommendationer i översiktsplanen föreslås utformas så att 

utrymme ges för en utveckling av kommunens tätortsnära grönområden som gynnar biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster. Länsstyrelsen upplyser att vid utbyggnad av vägar påverkas 

sannolikt ekosystemen och den biologiska mångfalden negativt. Det behöver förtydligas hur 

planen bidrar till att målet ekosystem och biologisk mångfald uppnås. Göteborgs Ornitologiska 

Förening vill att en planering för hur ekosystemtjänsterna hanteras i översiktsplanen bör finnas 

med i en slutprodukt av översiktsplanen. En synpunkt från allmänheten har kommit in som 

framför att översiktsplanen saknar hänsyn till de vilda djuren. Översiktsplanen behöver peka ut 

orörda områden och vägar för djuren att röra sig. Den nya ekodukten är väldigt bra. 

Kommunen svarar: 

Kommunen har för avsikt att framöver utveckla arbetet med ekosystemtjänster med utgångspunkt 

från översiktsplanens riktlinjer. Översiktsplanen hanterar skyddade områden där biologisk 

mångfald är ett prioriterat intresse. Studier av befintliga barriäreffekter är viktigt men måste tas i 

mer detaljerad nivå, den ryms inte fullt ut i arbetet med översiktsplanen.  
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Det har inkommit flera synpunkter/önskemål om att öka utbudet av aktiviteter för invånarna. 

Det finns önskemål om större utbud både i orterna och i Kungsbacka stad. En synpunkt är att 

man borde tagit möjligheten att anlägga ett utomhusbad i samband med byggandet av det nya 

badhuset. Flera av de inkomna synpunkterna från privatpersoner tar upp behovet av satsningar 

som behöver göras för rekreation, motion och friluftsliv. Allt ifrån fler tätortsnära 

motionsslingor till längre vandringsleder längs med kusten. En privatperson vill att det ska 

finnas utökade möjligheter till ett aktivt friluftsliv i Särö och nära Särö centrum. Miljöpartiet vill 

att planerna på en vandringsled längs kusten bör inkluderas. Centerpartiet vill att kartan 

kompletteras för friluftsliv med samtliga riksintressen för friluftsliv. Miljöpartiet upplyser om 

att de stora natur‐ och fritidsområdena måste bevaras och utvecklas och därmed skyddas av 

översiktsplanen. Liberalerna påpekar vikten av att utveckla friluftsliv och göra flera av dessa 

områden mer tillgängliga för både dem som har och inte har tillgång till bil. Individ och 

familjeomsorgen vill att det ska vara en trygghet i alla åldrar. Det ska också finnas mycket 

mötesplatser för alla olika samhällsgrupper och åldrar. Även Sverigedemokraterna ser att 

satsningar på friluftsliv, särskilt i kustzonen, är viktigt. 

Kommunen svarar: 

Vikten av tätortsnära rekreation lyfts i förslaget men detaljerade förslag på aktiviteter hanteras 

inte inom översiktsplanens ramar. Sträckningen för den kustnära vandringsleden är inte 

fastslagen och därför är den inte utpekad i översiktsplanen. De stora natur‐ och fritidsområdena 

samt Kattegatt‐ och Hallandsleden är omhändertagna i planen. 

Från privatpersoner har det även kommit in önskemål om fler utegym, gym, hundrastgårdar, 

bättre belysning samt att kommunen bör verka för att det finns ett tillräckligt stort utbud av 

idrottsanläggningar i samtliga kommundelar för att svara upp mot det växande behovet. Några 

privatpersoner önskar att det ska finnas fler ridvägar och Sverigedemokraterna tycker att 

ridvägar bör pekas ut på kartan. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd tycker att översiktsplanen 

har belyst de gröna stråken endast utanför tätort och tycker att vikten av dem även inne i 

tätorter ska belysas mer. 

Kommunen svarar: 

Vikten av tätortsnära grönytor och områden för rekreation lyfts i översiktsplanen. Vilka faciliteter 

som ska rymmas hanteras inte inom ramen för översiktsplanen. Planering av nya ridvägar 

bedöms inte utgöra en fråga för översiktsplanen. Grönstrukturen inom de prioriterade 

utvecklingsorterna kommer att studeras närmare i de fördjupade översiktsplanerna.  

 

I en annan synpunkt från allmänheten framför en privatperson att det på kartan är illustrerat en 

tydlig gräns för utbredning av vardagsnära friluftsliv som inte går att ta del av eftersom kartan 

inte kan zooma in så mycket. Eftersom gränsen ändå är tydlig riskerar den att bli skarp vid 
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ansökan om förhandsbesked, bygglov m.m. Under riktlinjerna står det att ”Förutsättningar för 

vardagsnära friluftsliv ska bevaras och utvecklas”, innebär detta problem för fastighetsägare att 

utveckla sina fastigheter? Privatpersonen undrar om det även kan komma krav från kommunen 

att fastighetsägaren ska utveckla sin fastighet för att ”utveckla” friluftslivet? 

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen pekar inom vissa orter ut områden där vardagsnära rekreation ska premieras i 

konkurrens mot andra markanspråk. Kommunen kan inte ställa krav på privata fastighetsägare 

att iordningställa service för det allemansrättsliga friluftslivet.  

Flera av de inkomna yttrandena från privatpersoner tar upp tillgängligheten till kusten som en 

viktig aspekt. Bland annat har det kommit in förslag om att införa fasta båtlinjer inom 

Kungsbackafjorden från Hamntorget till Gottskär och Åsa. Busstrafik till kusten på sommaren är 

något annat som önskas. Det påpekas även att E6:an skapar en kraftig barriär mellan 

Kungsbacka stad och havet och att inre Kungsbackafjorden borde tillgängliggöras med passager 

för gång och cykel. Några anser dessutom att området runt Svinholmen borde utvecklas med till 

exempel fågeltorn.  

Kommunen svarar: 

Synpunkter rörande Svinholmen och E6:an barriäreffekter avses att hanteras inom ramen för den 

fördjupning av översiktsplanen som påbörjats för Kungsbacka stad. Förslaget sätter inget hinder 

för att båtlinjer etableras i framtiden.  

Länsstyrelsen saknar tydlighet i kommunens ställningstagande vad gäller områdesanvändning 

av havet. Översiktsplanen ger information om ett antal intressen och områdesanspråk men 

avvägningar mellan dessa och eventuella andra intressen finns inte.  

Kommunen svarar: 

Kommunen har i nuläget inga speciella områdesanspråk eller förslag på markanvändning som ska 

premieras i havsmiljön men kommunen står bakom de riktlinjer som återfinns i den fördjupade 

strukturbilden för kusten inom Göteborgsregionen. Av den anledningen görs inte 

intresseavvägningar. Det finns däremot många olika typer av hänsyn och värden som ska 

uppmärksammas till havs, bland annat riksintressen och naturskyddsområden. Information om 

kust‐ och havsplanering kompletteras.  

Länsstyrelsen anser att det ska framgå av översiktsplanen att kustområdet hyser höga 

naturvärden både på land och i havet och att dessa värden ska värnas om och att hänsyn krävs 

vid eventuella etableringar. Kungsbackafjorden påverkas redan negativt av bryggor och 

båttrafik och översiktsplanen bör belysa dessa frågor och borde snarare lyfta fram sådant som 
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minskar den mänskliga påverkan på värdena i Kungsbackafjorden. Länsstyrelsen vill att 

kartorna kompletteras med ortsnamn, namn på större vattendrag, sjöar, havsområden.  

Kommunen svarar: 

Förlaget kompletteras med utförligare beskrivning av kommunens marina naturvärden. Kartorna 

kompletteras med viktiga namn. 

Naturskyddsföreningen upplyser om att om infrastrukturen för friluftsaktiviteter byggs ut intill 

Kungsbackafjorden t.ex. fler båtplatser kan det leda till ett ökat slitage och ökad risk för 

fragmentering av grunda delar av ålgräsängarna p.g.a. ökande båttrafik m.m. Fler båtar och 

båtplatser försämrar också vattenkvalitet generellt och i synnerhet i Kungsbackafjorden genom 

avfall, nedsmutsning från hamnar, läckage av olja/ bränsle och gifter från båtbottenfärg. Det är 

viktigt att skydda de värdefulla ålgräsängarna i Kungsbackafjorden. 

Kommunen svarar: 

Noteras. Konflikten tas upp i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Länsstyrelsen påpekar att Kungsbackaån är ett mycket värdefullt vattendrag med bland annat 

öring och havsnejonöga och det är viktigt att skydda strandkanterna från exploatering och 

byggnation. Riktlinjer och rekommendationer i översiktsplanen bör utformas så att skydd mot 

översvämningar inte ger en negativ påverkan på vattendraget och dess naturvärden. 

Kommunen svarar: 

Noteras.  

Länsstyrelsen uppmärksammar att samtliga kustkommuner i landet bör förhålla sig till den 

statliga havsplanen i sin översiktsplanering och eventuella funktionssamband. Det behöver bli 

tydligare i Kungsbackas översiktsplan. Havs‐ och vattenmyndigheten har under 2019 lämnat 

förslag till havsplan för Västerhavet till regeringen för ställningstagande. Enligt 4 kap 10§ 

miljöbalken ska havsplanen ge vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning. 

Kommunen hänvisar i översiktsplanen till Göteborgsregionens strukturbild för kustzonen och 

att kommunen arbetar utifrån den, men på mark‐ och vattenanvändningskartan syns inte detta 

och det är en brist. Kungsbacka kommun bör dessutom stämma av sin planering för 

havsområdet med Göteborgs Stad, så att vad som planeras på den ena sidan kommungränsen 

inte står i konflikt med vad som planeras på andra sidan. 

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen kompletteras med kartbild och text som beskriver den statliga havsplanen. 

Avsnitt om riksintressen till havs kompletteras. Inför granskning görs en översyn av 

mellankommunala frågor till havs. Kartan för Göteborgsregionens fördjupade strukturbild för 
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kustzonen finns under ”Regionala förutsättningar” på ”Välj kartlager”. Kartan kan läsas 

tillsammans med kartan för användning av mark och vatten. Kungsbacka kommun och Göteborgs 

stad har ett bra samarbete över kommungränser, under 2016–2019 arbetade kommunerna i 

projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. 

Projektet syftade till att fördjupa samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra relevanta 

aktörer för att uppnå en hållbar utveckling av kust‐ och havsområdet och att stärka kopplingen 

mellan samhällsplanering, miljöskydd och näringslivsutveckling.  

Miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömningar  
Under denna rubrik återfinns frågor som kommit in gällande hållbarhet, miljö, klimat och 

vatten. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Länsstyrelsen anser att det hade varit tydligare om hela denna del får benämningen 

miljökonsekvensbeskrivning istället för hållbarhetsbedömning. Överlag behöver 

konsekvenserna för de olika områdena som bedöms få betydande miljöpåverkan utredas, 

beskrivas och konsekvens bedömas mer ingående. 

Kommunen svarar: 

Rubriksättning korrigeras och innehållet fördjupas till granskningen.  

Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Naturskyddsföreningen ställer sig frågande till: ”Med avstamp i de riktlinjer som är kopplade 

till vattenmiljöer i översiktsplanen finns det goda förutsättningar att planförslaget åtminstone 

inte innebär en försämring av vare sig ekologisk eller kemisk status i kommunens 

vattenförekomster.” Kommentar: I ett stycke ovanför denna slutsats skriver man att flera 

vattenförekomster påverkas av föreslagen översiktsplan. Där beskrivs också att föreslagen 

exploatering ska ske inom Kungsbackaåns avrinningsområde, och att ån har sitt utlopp i inre 

Kungsbackafjorden som redan idag har otillfredsställande ekologisk status. 

Naturskyddsföreningen delar därför inte bedömningen att försämring av ekologisk eller kemisk 

status inte kommer ske. Miljöpartiet vill gärna se att vattenförekomster tas upp i 

översiktsplanen. 

Kommunen svarar: 

Det finns en konflikt i att utveckla Kungsbacka stad när dess recipient har måttlig status. 

Kommunen bedömer dock att det är möjligt att utveckla staden utan att försämra 

vattenkvaliteten. Planförslaget kompletteras med en beskrivning av vattenförekomster men 
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kommunen avser inte att komplettera med ett kartskikt som beskriver vattenförekomsternas status 

eftersom det snart tappar i aktualitet.   

Länsstyrelsen tycker att det saknas en karta med information om de olika vattenförekomsternas 

status idag och vilka miljökvalitetsnormer som gäller. Det saknas även en skrivning om hur 

avvägningar gentemot vattenmiljöerna görs. Kommunen bör i översiktsplanen beakta 

miljökvalitetsnormerna när markanvändning och riktlinjer föreslås och analysera 

konsekvenserna av de föreslagna strategierna. Under den förklarande texten om 

miljökvalitetsnormer bör det tydliggöras att miljökvalitetsnormerna för vatten är juridiskt 

bindande. Under avsnitten om ”Påverkan på vatten” efterfrågas en analys av vilka åtgärder som 

behövs för att inte förutsättningarna för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten ska 

försämras. 

Kommunen svarar: 

Beskrivningen av miljökvalitetsnormerna utvecklas. Kommunen anser att ett kartskikt som 

beskriver vattenförekomsternas status snart tappar i aktualitet och därför inte ska inarbetas i 

förslaget.   
 

Marks kommun önskar att samordning sker mellan Kungsbacka och Marks kommun för att 

värna om sjön Lygnern och dess goda vattenstatus som vattentäkt även i den framtida 

utvecklingen. Naturskyddsföreningen framför synpunkter på följande: ”För vissa sjöar och 

vattendrag finns det behov av att utveckla speciella program med riktade åtgärder för att uppnå 

en tillräckligt bra status. Åtgärder för att uppnå en god vattenstatus är nödvändigt för att 

säkerställa en grön infrastruktur för vattenknutna miljöer.” Naturskyddsföreningen undrar hur 

detta ska göras? 

Kommunen svarar: 

Kungsbacka kommun är alltid positiv till samordning om mellankommunala frågor. 

Naturskyddsföreningens fråga anses omhändertagen i översiktsplanen. Arbetet med att uppnå 

beslutade miljökvalitetsnormer kan bara delvis styras genom fysisk planering.  

Länsstyrelsen tycker att det bör framgå hur miljökvalitetsnormer ska följas även ur en 

mellankommunal aspekt. På gränsen till Göteborgs kommun finns vattenförekomsten Askims 

fjord, Onsala kustvatten och Kräklingeområdet.  

Kommunen svarar: 

Kommunen bedömer att det är omhändertaget i förslaget.  

Länsstyrelsen anser att risken att överskrida miljökvalitetsnormer för luft bör utredas i en 

miljökonsekvensbeskrivning till översiktsplanen. 
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Kommunen svarar: 

Luftkvalitet och dess miljökvalitetsnormer kommer att beskrivas utförligare i arbetet med 

fördjupning för Kungsbacka stad. I övrigt noteras synpunkterna. 

Social hållbarhet 
Göteborgsregionen tycker att den sociala hållbarheten framhålls och även medvetandet om 

riskerna med segregation i snabbt växande regioner. Demografin påverkar även Kungsbacka 

trots en stor befolkningsutveckling, det är en social fråga som kommunen är medveten om och 

det ska bli intressant att följa hur den fysiska planeringen ska frigöra medel till välfärden. 

Länsstyrelsen undrar hur kommunen hanterar insatser och utmaningar för åldrande befolkning 

samt utanförskap. Sverigedemokraterna och Miljöpartiet framför att barnkonventionen nu är lag 

och barnperspektivet saknas. Länsstyrelsen framför också att det krävs djupgående 

barnkonsekvensanalyser utifrån barnrättslagen med koppling till planens strategiska inriktning. 

Två privatpersoner och företagare framför att översiktsplanen saknar aspekter för social 

hållbarhet.  

Kommunen svarar: 

Förslaget är värderat utifrån de globala målen – Agenda 2030 men även utifrån FN:s ledande fem 

principer för hållbar stadsutveckling (UN‐habitat) och i jämförelse med granskade alternativ så 

bedöms förslaget vara det som bäst lever upp till båda dessa bedömningsområden. I övrigt noteras 

synpunkter. 

Länsstyrelsen tycker att en koppling mellan fysisk tillgänglighet och social hållbarhet saknas. 

Det framgår inte av planen hur kommunen arbetar med att allmänna platser, stråk och 

offentliga miljöer är trygga, säkra och tillgängliga för alla. Länsstyrelsen saknar en koppling 

mellan en jämställd arbetsmarknad, och insatserna kring kollektivtrafik och infrastruktur.  

Kommunen svarar: 

Frågan om fysisk tillgänglighet och social hållbarhet noteras och tas om hand i de kommande 

fördjupade översiktsplanerna och kommunens detaljplanering. Förslaget bygger på en utveckling 

av kollektivtrafiken både lokalt och regionalt. En satsning på infrastruktur för kollektivtrafik ger 

fler individer en större frihet samt ökade valmöjligheter. Detta gynnar ett jämställt, jämlikt, 

inkluderande och sammanhållet samhälle.  

Miljö- och klimatmål 
Länsstyrelsen vill se kopplingar till Agenda 2030 genomgående i hela planen samt att det 

fördjupas. Länsstyrelsen vill att kommunen upplyser att Globala mål är detsamma som Agenda 
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2030. Det är en betydande risk för ökat antal transporter längs såväl väg 158 som längs E6:an, 

vilket inte harmonierar mot transportrelaterade klimatmål (nationella, regionala och 

kommunala). 

Kommunen svarar: 

Riktlinjerna och intentionerna i förslaget värderas under kapitlet ”Hållbarhetsbedömning”.  

Förslaget kompletteras med att Globala mål är detsamma som Agenda 2030. Kommunen har 

avsatt utredningsområden men är beroende av statliga och regionala aktörer för att kunna minska 

de negativa klimateffekterna beroende av resor i stråket längs väg 158 som E6:an. Strategierna i 

planförslaget medför många positiva och några negativa konsekvenser, men i jämförelse med 

andra alternativ bedöms det skapa de bästa förutsättningarna för miljömässig, ekonomisk och 

social hållbarhet. 

 

Mål 2 – Ingen Hunger 

Naturskyddsföreningen framför att det är viktigt att bevara och utnyttja jordbruksmark till 

livsmedelsproduktion för att öka resiliens och motståndskraft emot klimatförändringar, skapa 

förutsättningar för närodlade livsmedel och samtidigt gynna biologisk mångfald. Lantbrukarnas 

Riksförbund framför att jordbruket bidrar till hållbarhetsmålen på fler sätt än mål 2 (ingen 

hunger). Man bör även lyfta in jordbrukets roll i målen 3, 11, 12, 13 och 15 och göra en 

helhetsanalys över hållbarhetsbedömningen i förhållande till de globala målen för att införa vad 

jordbruket och de gröna näringarna kan tillföra och se detta som en resurs. Lantbrukarnas 

Riksförbund framför att inte heller i relation till andra mål och strategier tas livsmedelsstrategin 

upp som styrdokument. Naturskyddsföreningen tycker att det är viktigt att bevara och utnyttja 

jordbruksmark till livsmedelsproduktion för att öka resiliens och motståndskraft emot 

klimatförändringar, skapa förutsättningar för närodlade livsmedel och samtidigt gynna 

biologisk mångfald. Vi har på senaste tiden också sett att efterfrågan på regionalproducerat 

ökat. 

Kommunen svarar: 

Förslaget kompletteras under avsnittet ”Användning av mark och vatten” med ett tema som 

beskriver hur naturresursen ”jordbruk” hanteras i planen. Hållbarhetsbedömningen har gjorts 

kontinuerligt under hela arbetet med att ta fram förslag till översiktsplanen och har bland annat 

medfört att riktlinjen ”Värna och utveckla landsbygdens näringar och naturresurser” 

formulerats. En inriktning som därmed kan ses som en syntes av hållbarhetsanalysen inom detta 

område. Sveriges livsmedelsstrategi har som övergripande mål att jordbruket ska vara 

konkurrenskraftigt och det är en av anledningarna till att inriktningen finns – en annan är 

livsmedelsproduktionen sett ur ett beredskaps‐ och självförsörjandeperspektiv.  

Avsnittet ”Översiktsplanen i relation till andra mål och strategier” kompletteras med Sveriges 

livsmedelsstrategi. 
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Mål 3 – Hälsa och välbefinnande  

Naturskyddsföreningen upplyser om att även ökad cykling och gång som det planeras för 

genom utökade GC‐vägar bidrar till detta mål. 

 

Kommunen svarar: 

Förslaget kompletteras. 

Mål 4 – God utbildning för alla  

Naturskyddsföreningen påpekar att kommunen kan arbeta för att undervisning i hållbar 

utveckling prioriteras i kommunens skolor. 

Kommunen svarar: 

Noteras. 

Mål 6 – Rent vatten och sanitet  

Naturskyddsföreningen tycker inte att bedömningen att översiktsplanen bidrar till att målet 

uppnås stämmer överens med sista stycket där stora utmaningar med vattendirektivets krav 

beskrivs, och man också skriver att beslutade mål ej nås. Varla Villaförening framför även att det 

krävs lokala och/eller regionala åtgärdsprogram för att uppnå målet, som möjligheten till lokalt 

omhändertagande av dagvatten, LOD.  

Kommunen svarar: 

Kommunen bedömer att vi har goda förutsättningar att bibehålla en god VA‐försörjning även i 

framtiden. Den stora utmaningen ligger i att uppnå god ekologisk status i våra vattendrag och 

marina områden. Kommunen har därför för avsikt att ta fram åtgärdsprogram för de 

vattenförekomster där statusen är sämre än god, lokalt omhändertagande av dagvattnet är en av 

dellösningarna. 

 

Mål 7 – Hållbar energi för alla. Naturskyddsföreningen påpekar att solenergi inte alls nämns i 

översiktsplanen. Länsstyrelsen efterfrågar tydligare åtgärder som visar att vi når 

hållbarhetsmålet. 

Kommunen svarar:  

I förslaget och under ”Energimålet” hänvisas till kommunens klimatstrategi, Borgmästaravtalet 

och länets klimatstrategi. Samtliga dessa pekar på hur kommunen vill jobba med bland annat 

solceller. 
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Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  

Varla Villaförening upplyser om att målet endast nås under förutsättning att det är hållbara 

verksamheter som etablerar sig i kommunen och att de som arbetar i verksamheterna har 

tillgång till kollektivtrafik. 

 

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen ger plats för verksamheter. Vilka verksamheter som etableras avgörs senare.  

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen  

Naturskyddsföreningen tycker att bedömningen som gjorts är att översiktsplanen bidrar till att 

målet nås. Vi ställer oss frågande till bedömningen då översvämningar är en betydande risk i 

framtiden, och riskområden fortsätter att bebyggas. Varla Villaförening framför att en tydlig 

handlingsplan för en hållbar stadsutveckling är en förutsättning för att nå målet. 

Kommunen svarar: 

Med skyddsåtgärder bedöms översvämningsrisken för Kungsbacka stad vara hanterbar sett i en 

tidshorisont på minst 100 år. Förslaget kompletteras med information att i all framtida planering 

kommer kommunen att behöva ta hänsyn till överöversvämningsrisk och klimatförändringar.  

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion  

Varla Villaförening påpekar att Kungsbacka stad präglas idag av handel som knappast kan 

betraktas som hållbar, med stort inslag av import från bland annat Asien. Utveckling av 

lantbruksföretagen bör ske mot ekologisk produktion som kan bidra till lokal och ekologisk 

konsumtion av livsmedel. Naturskyddsföreningen framför även att tekniska och digitala 

lösningar innebär erfarenhetsmässigt inte en minskad konsumtion. Därför behöver kommunen 

också arbeta för lösningar som hjälper till att förändra invånarnas beteenden för att ytterligare 

underlätta omställningen till en hållbar livsstil. 

Kommunen svarar: 

Hur handeln och lantbruket väljer sina produkter och hur vi använder digitala lösningar kan inte 

styras i en översiktsplan. Synpunkterna noteras. 

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringar  

Varla Villaförening vill att det i fördjupning för Kungsbacka stad tydligt måste framgå hur man 

vill medverka till en klimatanpassad infrastruktur, till exempel med fossilfri kollektivtrafik och 

laddplatser för elfordon. Trafiken måste ställas om till fossilfri så snart detta är möjligt. Även 

våra stadsnära naturområden som Varlaskogen bör bevaras som gröna lungor som kan ”suga 

upp” koldioxid. 
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Kommunen svarar: 

Gällande platsspecifika synpunkter så noteras dessa men hanteras inte inom översiktsplanen, utan 

i den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad. 

 
 

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald  

Varla Villaförening upplyser om att målet uppnås under förutsättning att jordbruket ställer om 

till ekologisk odling och djurhantering. 

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen hanterar inte i detalj hur vi brukar marken, men strategierna i planförslaget 

medför i jämförelse med andra alternativ de bästa förutsättningarna för miljömässig, ekonomisk 

och social hållbarhet. 

Klimatförändringar och vatten 
Länsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning (SGU) ser inte att översiktsplanen på ett 

tydligt sätt har identifierat geografiska områden där klimatförändringar kan innebära risker för 

den bebyggda miljön. Det finns inte heller redogjort för hur riskerna kan minska eller upphöra 

eller beskrivit användning, utveckling och bevarande av den byggda miljön fullt ut. Ingen 

prioritering av riskområden har skett. Medan Länsstyrelsen och SGU är negativa till 

kommunens redovisning, ser Statens geotekniska institut (SGI) positivt på att översiktsplanen 

redovisar geologiska och geotekniska förhållanden samt eventuella risker, som underlag för 

strategiska val av markanvändning och därtill identifierar områden med osäkra förhållanden 

eller förutsättningar för försämrad säkerhet med hänsyn till skred och ras i jord och berg, 

erosion, översvämning och områden med begränsad byggbarhet till följd av komplicerade 

geotekniska förhållanden. SGI noterar också att planen redovisar kommunens syn på risken för 

klimatrelaterade skador på den befintligt byggda miljön samt hur sådana risker kan minska eller 

upphöra.  

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen visar övergripande att det finns en medvetenhet om klimatförändringarnas 

effekter och hur de behöver bemötas. När det gäller befintlig bebyggelse lyfts problematiken med 

att ansvaret oftast ligger på den enskilde som en utmaning. Likväl sägs i planen att befintlig 

bebyggelse behöver skyddas mot översvämningar. Arbetet med klimatanpassning av såväl 

tillkommande som befintlig bebyggelse fortsätter och utvecklas inom ramen för kommunens 

klimatstrategi, uppdraget att ta fram en översvämningsstrategi samt kommande fördjupning för 

Kungsbacka stad. Kommunens syn på klimatförändringar och då främst med avseende på ökad 
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översvämningsrisk har uppdaterats och gjorts något tydligare i ett ”tema” under ”Användning 

av mark och vatten”. 
 

Länsstyrelsen vill även att översiktsplanen ska redovisa hur förväntade klimatförändringar 

påverkar sannolikhet för eller konsekvenser av extrema naturhändelser. I detta fall kan det 

också vara av intresse att belysa hur kommunen kan drabbas av storm, stora skogsbränder, 

värmebölja och andra typer av naturhändelser som inte alltid kan ges en geografisk placering. 

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen visar ett övergripande resonemang kring klimatförändringar och dess effekter och 

hänvisar vidare till kommunens klimat‐ och sårbarhetsanalys. 

 
 
Naturskyddsföreningen vill att översiktsplanen ska lyfta vikten av gröna ytor i staden då dessa 

tar hand om regnvatten/skyfall – något som är mycket viktigt i planeringen för att minska 

avrinning/översvämning och bidra till att färskvatten kan tas omhand av marken istället för att 

spolas bort i dagvattenledningar/till havet och då dessutom öka erosion. 

Kommunen svarar: 

Noteras. Översiktsplanen lyfter vikten av att använda och förstå ekosystemtjänster vilket 

innefattar flera av funktionerna i Naturskyddsföreningens synpunkt. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap upplyser att MSB har i uppdrag av regeringen 

att införa, förvalta och utveckla radiokommunikationssystemet Rakel för skydd och säkerhet. 

För att vindkraftverk eller andra höga installationer inte ska bli ett hinder för 

radiokommunikationssystemet bör placeringen av exempelvis vindkraftverk på landsbygden 

och höga byggnader i tätorter ske i samråd med MSB:s verksamhet för Rakel och 

ledningssystem. Detta gäller konstruktioner högre än 20 meter utanför sammanhållen 

bebyggelse och högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. 

Kommunen svarar: 

Noteras. 
 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap upplyser att totalförsvaret och samhällets 

robusthet är viktiga frågor att belysa i översiktsplaner. Kommunens tillgång till befintliga 

skyddsrum är en sådan fråga som ska belysas i översiktsplanen, de är också ett allmänt intresse 

enligt 2 kap PBL. Skyddsrummen kan påverkas av ianspråktagande av mark i närheten. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar kontinuerligt med att identifiera mark 

eller vattenområden som kan vara av riksintresse för totalförsvarets civila delar. I dagsläget 

finns inget riksintresse utpekat i Kungsbacka kommun.  
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Kommunen svarar: 

Noteras. 

Frågor som inte hanteras i pågående översiktsplanarbete 
 
Flera synpunkter på vitt skilda saker som ligger på en mer detaljerad nivå än denna 

strategiska översiktsplan kan hantera har kommit in. Nedan finns det några exempel på 

sådana synpunkter som inte hanteras i pågående översiktsplanarbete.  

Moderaterna vill att aktivitetsytor för motorburen ungdom ska märkas ut, förslagsvis i närheten 

av Åsa eller Anneberg. Det har även kommit in en synpunkt som lobbar för motorsportens plats 

i kommunen och Göteborgsregionen. Sverigedemokraterna tycker det är viktigt att det finns 

gatubelysning och bredbandsutbyggnad i hela kommunen. Liberalerna vill att kommunen 

måste ta höjd för är att alltid ha god kapacitet för ökad digital teknik. En person anser att 

cirkulationsplatser i staden bidrar till onödigt mycket trafik som försvårar för cyklister. Det 

behöver finnas bra genomfartsleder för cyklar i staden. Norra Hallands Konstförenings har en 

vision där Konstens Hus i Kungsbacka ska kunna visa intressanta utställningar av lokal, 

regional och internationell konst varje år. Många verksamheter skulle kunna samsas i ett 

Konstens Hus. Med fördel skulle flera av dessa verksamheter kunna rymmas i Alléskolan. En 

person tycker att kommunen bör överväga att sluta grusa vägarna, då det är en ändlig resurs att 

mala ner berg/sten för detta grus. En tystare asfalt på alla vägar är också något att eftersträva, 

ljuden från motorvägen genom kommunen har ökat katastrofalt de senaste 20 åren, och 

dessutom fortplantas de långt bort. Flera personer undrar när Borgmästarebron öppnar. En 

rondell utanför Stadshuset/järnvägsstationen önskas. En person önskar att målade linjer finns på 

gång‐ och cykelvägar på alla ställen som avser cykel o gångtrafikanter, den anser att linjer 

målade till Resecentrum är mycket bra. Fler övergångsställen utmed våra huvudvägar till 

exempel i Onsala skulle vara önskvärt. Hastigheten på vägarna bör ses över. Ökad skötsel av 

cykelbanor. 

 

Kommunen svarar: 

Gällande detaljerade och platsspecifika synpunkter så noteras dessa men hanteras inte inom 

översiktsplanen, utan kan ofta hanteras i en fördjupad översiktsplan eller detaljplan. 

Översiktsplanen styr inte detaljerade intressen så som belysning, placering av specifika 

verksamheter, specifika trafikfrågor och så vidare. Synpunkter som hamnar inom ramen för den 

nya fördjupade översiktsplanen för staden, skickas vidare till det arbetet och fortsatt dialog kan ske 

i den processen. 
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En person undrar om kommunalskatten kan bli lägre om invånarantalet ökar eftersom det kan 

bidra till att samhällets kostnader för service och infrastruktur minskar. Sedan undrar personen 

om service, vård och skola blir bättre.  

 

Kommunen svarar: 

Att ny bebyggelse ger nya skattebetalare till kommunen behöver inte vara en fördel på grund av 

det interkommunala skatteutjämningssystemet. 

Bilagor  
Bilagor till denna samrådsredogörelse: 

‐ Bilaga 1 – Länsstyrelsens yttrande  

‐ Bilaga 2 – Kommentarer från utställningen 

‐ Bilaga 3 – Kommentarer från föreläsningar 

‐ Bilaga 4 – Kommentarer från Facebookannons 
 
 

 

 

 

Emma Kjernald         Malin Aronsson 

Samhällsbyggnadschef        Kommundirektör 
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Kungsbacka kommun
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.
se

Postadress Besöksadress E-post Telefon
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 - 224 30 00

Förslag till kommunomfattande översiktsplan för 
Kungsbacka kommun; Samråd enligt 3 kap 9 § Plan- 
och bygglagen.                                                                                                                              
Samrådshandlingar Översiktsplan för Kungsbacka kommun har översänts till 
Länsstyrelsen för yttrande. Samrådshandlingarna har redovisats och diskuterats på 
Länsstyrelsens plangrupp den 7 maj 2020 med företrädare för kommunen, Region 
Halland, Trafikverket och Länsstyrelsens olika sakområden.

Beslutet att upprätta en ny översiktsplan togs av kommunstyrelsen den 21 november 
2017 § 263. 

ÖVERSIKTSPLANENS ROLL
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska översiktsplanen ange inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut 
om hur mark- och vattenområden ska användas. 

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med hänsyn till de 
allmänna intressena i 2 kap. kan ha en väsentlig betydelse för sådana beslut som avses 
i 2 § andra stycket. Riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken ska alltid redovisas. 

I översiktsplanen ska framgå grunddragen i fråga om den avsedda användningen av 
mark- och vattenområden, kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras, hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena 
och följa gällande miljökvalitetsnormer. 

Vidare ska det redovisas hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn 
till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer 
och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, hur kommunen 
avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder samt ange sådana områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket MB. 

Översiktsplanen ska även redovisa kommunens syn på risken för skador på den 
byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är 
klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Översiktsplanen 
ska utformas så att innebörden och konsekvenserna av den tydligt framgår.
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Länsstyrelsens roll i processen
Länsstyrelsen ska under samrådet enligt 3 kap. 10 § i PBL 

1. ta tillvara och samordna statens intressen 
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om 

sådana allmänna intressen enligt 2 kap. PBL som hänsyn bör tas till vid beslut 
om användningen av mark- och vattenområden,

3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap MB tillgodoses, att 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs och att redovisningen av områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med 7 kap. 18e § första 
stycket MB,

4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som 
angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och

5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion.

Enlig plan- och byggförordningen 2 kap. 1 och 3 §§ ska länsstyrelsen under ett samråd 
om förslag att anta, ändra eller upphäva en översiktsplan på lämpligt sätt hålla berörda 
statliga myndigheter underrättade om planarbetet. Om förslaget rör skogsmark ska 
länsstyrelsen inhämta Skogsstyrelsens yttrande.  Om en statlig myndighet under 
samrådet har synpunkter på ett planförslag ska myndigheten framföra synpunkterna 
till länsstyrelsen.

Målet för den fysiska planeringen är en långsiktigt hållbar användning av våra mark- 
och vattenresurser och en god livsmiljö. Det innebär att planeringen av 
markanvändning och bebyggelsens utveckling måste präglas av en helhetssyn som 
beaktar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Länsstyrelsen granskar även 
planförslaget utifrån dessa aspekter. 

Länsstyrelsens yttrande nedan disponeras så att avsnitt 

I. behandlar övergripande frågor
II. behandlar de frågor som staten ska bevaka 
III. innehåller rådgivande synpunkter 

I.  ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER

Handlingar och disposition. 
Översiktsplanen är helt digital (GIS-baserat format) vilket Länsstyrelsen är positiv till. 
Det är även bra att det går att ladda ner en utskriftsanpassad pdf-version av 
översiktsplanen som bland annat underlättar diariehanteringen (översiktsplanen är en 
handling som ska arkiveras enligt reglerna om arkivbeständighet eftersom det är ett 
myndighetsbeslut). Dispositionen på den utskriftsanpassade versionen (pdf) skulle 
dock behöva förtydligas med huvudrubriker och vilka avsnitt som översiktsplanen är 
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indelad i. Som det är nu har samtliga avsnitt samma rubriksättning vilket gör det svårt 
att orientera sig i översiktsplanen och få en överblick.

Eftersom översiktsplanen är digital kan det vara svårt att få en helhetsbild över de 
olika avsnitten och därför är det bra med informationsmaterialet som kommunen tagit 
fram. Det är dock svårt att hitta all information om en specifik fråga i den digitala 
versionen då den finns på olika ställen. Det är bra att det finns läshänvisningar i 
kartlagerlistan men det skulle också behöva finnas i informationsrutan som kommer 
upp när man klickar på ett område. Det är även förvirrande att informationen benämns 
både riktlinjer, beskrivning och motivering. Hur skiljer sig beskrivningen från 
motiveringen? Detta behöver överlag ses över.

Kartredovisning
Länsstyrelsen anser att kartorna i översiktsplanen är tydliga med olika skikt som kan 
läggas på varandra för att följa hur det stämmer överens. För ökad läsbarhet skulle 
kartorna behöva kompletteras med ortsnamn, namn på större vattendrag, sjöar och 
havsområden. Kartlagret som visar befintlig bebyggelse behöver förtydligas. Som det 
ser ut i nuläget går det knappt att urskilja, särskilt utanför utvecklingsorterna. Det 
behöver även finnas ett lager med befintliga större verksamheter, täkter, större 
djurgårdar, större luftledningar, naturgasledning m.m. Syftet är att konsekvenser av 
bebyggelseutveckling lättare ska kunna bedömas.

Strategi 2040 finns med under strategi i kartlagret men utblick mot 2060 saknas och 
finns endast med i texten.

Innehåll
Översiktsplanen är kortfattad och relativt översiktlig vilket är positivt då den är lätt att 
ta till sig. Inom flera områden saknas det dock värdefull information och flera av 
riktlinjerna och rekommendationerna är för vaga.

Redovisningen av riksintressena är på flera ställen bristfällig. Riktlinjerna under 
riksintressena är samlad till en enda riktlinje; att kommunen ska säkerställa att 
riksintressenas värden inte påverkas negativt vid ny exploatering. Länsstyrelsen anser 
att denna riktlinje är för vag och att beskrivningarna behöver utvecklas. Genom mer 
utvecklade riktlinjer och rekommendationer kan oacceptabla och mindre lämpliga 
åtgärder uteslutas. Kommunen kan också ange att vissa identifierade värden inom ett 
riksintresse är viktigare än andra och dessa alltid ska värnas, medan andra kan 
påverkas inom acceptabla gränser. Tydliga ställningstaganden ger en utvecklad 
vägledning vid beslut om mark- och vattenanvändningen och underlättar efterföljande 
planering och prövning.

I översiktsplanen föreslås att större delen av utvecklingen ska ske i de tre prioriterade 
utvecklingsorterna Kungsbacka stad, Anneberg och Åsa. Detta ger en tydlig riktning 
om hur kommunen vill växa i framtiden ur ett hållbarhetsperspektiv då bebyggelsen 
koncentreras till kollektivtrafiknära lägen där det redan finns ett utbud av service. Men 
hur påverkar detta resten av kommunen som exempelvis utvecklingen av landsbygden 
och de mindre serviceorterna? Det bör föras ett tydligare resonemang kring detta.
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Länsstyrelsen är positiv till översiktsplanens koppling till de nationella målen där 
kommunen bryter ner förslaget och kopplar det till varje mål. Men det bör förtydligas 
att det är Agenda 2030 som kommunen menar.

II. DE FRÅGOR STATEN SKA BEVAKA

Riksintressen enligt 3 och 4 kap MB 
Kommunen har redovisat i karta och med text vilka riksintressen som finns i 
Kungsbacka kommun. Länsstyrelsen saknar dock generellt en redogörelse för hur 
eventuell exploatering påverkar riksintressena och om riksintressena tillgodoses. 
Enligt 3 kap 4 § PBL ska det framgå hur kommunen anser att riksintressena ska 
tillgodoses.

Det ska observeras att i texten under rådgivande synpunkter kan förekomma 
synpunkter som påverkar riksintresseområden. 

Riksintressen enligt 3 kap 6 § MB

Naturvård
Riktlinjerna för hur riksintresset för naturvård ska tillgodoses är för vaga. När det 
gäller riksintresset för naturvård vid Sandsjöbacka står det till exempel bara att 
värdena inte ska påverkas negativt vid ny exploatering trots att förändrad 
markanvändning föreslås i dess direkta närhet. Kommunen bör specificera vilka 
värden som är viktiga att bevara och vad som kan påverkas inom acceptabla gränser. 

Det saknas motivering till varför riksintresset för naturvård, Kungsbackafjorden, inte 
bedöms påverkas påtagligt trots att Natura 2000-området Kungsbackafjorden bedöms 
kunna påverkas. Länsstyrelsen anser att det finns risk att dessa riksintressen inte 
tillgodoses.

Kulturmiljövård
I Kungsbacka kommun finns 12 områden av riksintresse för kulturmiljövården. I 
översiktsplanen anges att de i kulturmiljöprogrammets angivna förhållningssätt för 
hantering av riksintressemiljöernas olika kulturvärden vid planläggning ska omsättas 
till skydd och varsamhetsbestämmelser i planen. Det är bra att kommunen har för 
avsikt att skydda områden av riksintresse för kulturmiljövård genom planläggning. 
Det är dock viktigt att uppmärksamma att riksintresseområdenas utbredning inte alltid 
stämmer överens med utbredningen av de områden som pekas ut i kommunens 
kulturmiljöprogram. Det är också viktigt att uppmärksamma att motiveringen till och 
uttrycket för riksintresseområdet ibland skiljer sig något åt innehållsmässigt om man 
jämför med motsvarande område i kulturmiljöprogrammet. Kommunen bör därför se 
över vad som gäller för det specifika riksintresseområdet. Kulturmiljöprogrammet kan 
ligga som ett grundläggande kunskapsunderlag i detta arbete. Exemplet om 
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kunskapsunderlaget för Vallda kyrkby är ett bra exempel. Underlag av det slaget bör 
tas fram när det finns planer på att genomföra förändringar i eller i anslutning till 
riksintresseområden för kulturmiljö.

För att förtydliga informationen rörande de specifika riksintresseområdena vore det 
bra om platsspecifik information om respektive område kommer upp i 
informationsrutan när man klickar på ett riksintresseområde för kulturmiljö.

I översiktsplanen föreslås ett verksamhetsområde utefter Valldavägen i Vallda kyrkby. 
Detta ligger utanför men i nära anslutning till riksintresseområdet. Området bör därför 
utformas med stor hänsyn till det närliggande riksintresseområdet.

Kulturreservatet Äskhults by, som även är utpekat som riksintresse för 
kulturmiljövård, ligger inom det område som i ÖP pekas ut som område där vindkraft 
kan utredas. Det är mycket viktigt att ingen vindkraft etableras inom synhåll för 
kulturreservatet. Detta gäller både för reservatets inägor och utmarken, det vill säga 
hela kulturreservatet.

Riksintressen enligt 3 kap 8 § MB
Kommunikationer
Riksintresset för kommunikation bör beskrivas tydligare och kommunen bör även 
redovisa om det finns eventuella målkonflikter för ett säkerställa riksintresset 
kommunikation. Kommunen måste säkerställa att den planerade utvecklingen inte 
påverkar riksintresse för kommunikationer på ett negativ sätt.

Beskrivningen av riksintresse för kommunikationer sjöfart behöver utvecklas. I 
översiktsplanen anges att det inom kommunen finns två farleder av riksintresse för 
kommunikationer/sjöfart vilket inte stämmer. Sjöfartsverket menar att det finns fem 
sjövägar av riksintresse:

o Rivö fjord – Valö – Nidingen. Sjöväg 109
o Oslofjorden – Öresund. Sjöväg 12
o TSS Läsö – Ost Fladen. Sjöväg 9
o Väst Fladen – Göteborg. Sjöväg 19
o Skagen – Stora Bält. Sjöväg 11

Länsstyrelsen anser att kommunens ställningstagande vad gäller användning av havet 
är otydligt. Exempelvis anges för sjöväg 12, sträckan Oslofjorden – Öresund, att 
kommunen ska säkerställa att riksintressenas värden inte påverkas negativt vid ny 
exploatering, med det anges inte vilka avvägningar som gjorts mellan olika intressen 
eller hur man avser säkerställa att riksintressen inte påverkas negativt. 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör vara tydligare i översiktsplanen med hur de 
avser säkerställa att ny exploatering inte påverkar riksintressen negativt. Om det är så 
att man i dagsläget inte ser någon annan exploatering i havsområdet än de 
riksintressen som finns angivna i havsområdet bör det framgå. För mer information se 
yttrande från Sjöfartsverket.
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Korrekt underlag för riksintresse kommunikationer/sjöfart finns på Trafikverkets 
hemsida; https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-
utreda/samhallsplanering/Riksintressen/Kartor-over-riksintressen/

Riksintresse enligt 3 kap 9 § MB
Totalförsvaret
Kartunderlaget bör visa avgränsningen för påverkansområdet för civil flygplats 
(Landvetter) som omfattas inom kommunavgränsningen.

Kommunen berörs av ett riksintresse benämnt ”påverkansområde övrigt”. Inom detta 
område ska alla plan- och lovärenden remitteras till Försvarsmakten för att säkerställa 
att riksintresset inte skadas. Detta bör framgå av översiktsplanen. Av översiktsplanen 
bör även framgå att alla höga objekt ska remitteras till Försvarsmakten. 

Riksintresse enligt 4 kap MB
I översiktsplanen föreslås att Kungsbacka stad ska växa söderut vilket gör att stadens 
utbredning hamnar inom riksintresse enligt 4 kap MB. Länsstyrelsen anser att 
kommunen behöver beskriva hur utvecklingen av Kungsbacka stad kommer att 
påverka riksintresset för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust enligt 4 kap 1 och 2 
§§. Utredningsområden för Särö och Kullavik föreslås inom riksintresseområdet. 
Detta behöver motiveras i förhållande till att riksintresset ska tillgodoses. För 
Frillesås, Vallda, Onsala, Särö, Åsa och Kullavik behöver även motiveras hur 
riksintresset tillgodoses. Detta gäller även för verksamhetsområdet öster om Frillesås. 

Riksintresset enligt 4 kap MB benämns som riksintresse för rörligt friluftsliv i 
kartlagret. Det bör även tilläggas att det även är riksintresse för högexploaterad kust.

Natura 2000-områden är av riksintresse enligt 4 kap MB men saknas under rubriken 
”Riksintresse, 4 kapitel miljöbalken” i översiktsplanen. Även i kartbilderna saknas 
Natura 2000-områdena som riksintressen. 

Miljökvalitetsnormer

MKN luft
I översiktsplanen sägs att med en ökad tonvikt på bebyggelse i Kungsbacka stad så 
finns risken att den högre och tätare bebyggelsen skapar mer instängda vägområden. 
En förtätning kan därför leda till att koncentrationen av partiklar och kväveoxider ökar 
i vissa områden.

Länsstyrelsen anser att risken att överskrida miljökvalitetsnormer för luft bör utredas i 
en miljökonsekvensbeskrivning till översiktsplanen.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Riksintressen/Kartor-over-riksintressen/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Riksintressen/Kartor-over-riksintressen/
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MKN vatten
I översiktsplanen anges att alla exploateringsprojekt ska bidra till god status vilket är 
en bra och ambitiös riktlinje, liksom att det ska upprättas lokala åtgärdsprogram när 
vattenförekomster idag har sämre än god status. Det är dock svårt att se hur 
kommunen kommer att se till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Här saknas 
en karta med information om de olika vattenförekomsternas status idag och vilka 
miljökvalitetsnormer som gäller. Det saknas även en skrivning om hur avvägningar 
gentemot vattenmiljöerna görs. Kommunen bör i översiktsplanen beakta 
miljökvalitetsnormerna när markanvändning och riktlinjer föreslås och analysera 
konsekvenserna av de föreslagna strategierna. Under den förklarande texten om 
miljökvalitetsnormer bör det tydliggöras att miljökvalitetsnormerna för vatten är 
juridiskt bindande.

Under avsnitten om Påverkan på vatten under miljökonsekvensdelen finns en kortare 
problembeskrivning med status för några vattenförekomster idag. Här efterfrågas en 
analys av vilka åtgärder som behövs för att inte förutsättningarna för att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska försämras. Att endast skriva ” finns det goda 
förutsättningar att planförslaget åtminstone inte innebär en försämring av vare sig 
ekologisk eller kemisk status i kommunens vattenförekomster” är inte tillräckligt. Om 
man identifierar problem så bör man också beskriva hur man avser att arbeta för att 
inte försämra förutsättningarna för att MKN för vatten ska uppnås.

Mellankommunala frågor
På grund av det höga exploateringstrycket behöver kustkommunerna ha en gemensam 
helhetssyn på kustens miljövärden för att kusten långsiktigt ska bibehålla sin karaktär 
och attraktivitet samt för att kunna säkerställa att hänsyn tas till de riksintressen som 
ingår i 4 kapitlet miljöbalken. Hur kommunerna har arbetat för att skapa en helhetssyn 
och gemensamt säkerställa de övergripande värdena kan beskrivas tydligare.

Inom Marks kommun och på gränsen till Kungsbacka kommun ligger Årenäs 
Tostekulla lövskogars naturreservat, som även omfattas av Natura 2000. 
Naturreservatet för Sandsjöbacka omfattar områden inom både i Kungsbacka och 
Mölndals kommun. Kommunen kan kommentera och beskriva eventuella 
konsekvenser för de skyddade områdena i de angränsande kommunerna.

Det bör framgå hur MKN ska följas även ur en mellankommunal aspekt. På gränsen 
till Göteborgs kommun finns vattenförekomsten Askims fjord, Onsala kustvatten och 
Kräklingeområdet.

Vid kommungränsen finns på sina håll förorenade områden på båda sidor om gränsen. 
Kommunen behöver ha en strategi för hur det ska hanteras. Om föroreningen är av 
sådan art eller har en sådan lokalisering att den kan påverka kommunerna på båda 
sidor om gränsen så behöver en gemensam strategi tas fram.
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Hälsa, miljö- och riskfaktorer 
Klimatanpassning
Enligt PBL 3 kap, 5§ ska kommunen redogöra för sin syn på risken för skador på den 
byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är 
klimatrelaterade. Hur sådana risker kan minska eller upphöra ska också framgå av 
översiktsplanen. 

I översiktsplanen beskrivs på ett övergripande sätt hur klimatet kommer att förändras i 
framtiden och vad det kan innebära för kommunen. Det är bra att det hos kommunen 
finns en medvetenhet om det förändrade klimatet, det långa tidsperspektivet och att 
flera olika klimateffekter kan inträffa samtidigt vilket innebär att det även finns risk 
för kombinationseffekter. 

Länsstyrelsen ser inte att kommunen på ett tydligt sätt har identifierat geografiska 
områden där det finns risk för skador på den byggda miljön. Kommunen har inte 
heller redogjort för hur riskerna kan minska eller upphöra eller beskrivit användning, 
utveckling och bevarande av den byggda miljön fullt ut. Ingen prioritering av 
riskområden har skett. De platser där risken för skador är som störst bör prioriteras. 
Detta kan med fördel redovisas i ett kartmaterial där områden som inte bör bebyggas 
ur ett risk- och säkerhetsperspektiv pekas ut. Om behov av fördjupade riskutredningar 
inom ett specifikt område behövs ska detta nämnas. Även vägar, järnvägar, 
anläggningar och vindkraftverk samt parker i anslutning till bebyggelse bör ingå i 
riskbedömningen.

Kungsbacka har identifierats som ett område med betydande översvämningsrisk där en 
riskhanteringsplan ska tas fram. Kommunen har även för avsikt att ta fram en 
översvämningsstrategi och en skyfallskartering. Det är en viktig åtgärd att på 
kommunnivå ta fram en översvämningsstrategi. En skyfallsutredning är en 
förutsättning för att arbeta vidare med frågan och skyfallskarteringen liksom 
riskhanteringsplanen och dess åtgärder är viktiga att få med i översvämningsstrategin. 
Kopplingen till risken för ras, skred och erosion bör också utredas som en del i arbetet. 
I översvämningsstrategin är det lämpligt att även väga in påverkan på naturvärden 
samt limniska och marina värden och utforma strategin så att ekosystem och biologisk 
mångfald värnas.

Länsstyrelsen anser att riktlinjerna avseende översvämning är relevanta när det 
kommer till nybyggnation. Om tekniska åtgärder ska användas som 
översvämningsskydd ska det säkerställas att det inte riskerar att påverka en plats 
utanför planområdet. 
Länsstyrelsen anser att det är en förutsättning att det är säkerställt att det inte finns 
någon risk för översvämning, ras, skred och erosion i arbetet med detaljplaneläggning 
och bygglovsprövning. För befintlig bebyggelse finns ett stort ansvar hos 
fastighetsägaren, medan skydd av samhällsviktiga funktioner och allmänna värde bör 
initieras av kommun eller stat för att säkerställa att dessa skyddas.

Kartläggning av urbana värmeöar, hur samhällsviktiga funktioner påverkas av värme 
samt tydlig blå- och grönstruktur är delar som skulle behöva ses över för att minska 
risken för konsekvenser vid en värmebölja.

Inför arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad bör kommunen 
titta mer noggrant på frågorna om skred- och översvämningsrisk.
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Kartan om översvämning på sid 50 bör kompletteras med ett årtal för högsta 
beräknade vattennivå.

På Boverket finns mer information om vad som ska redovisas i ÖP när det gäller 
klimatanpassning; https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pa-pbl-
kunskapsbanken/klimatanpassning-i-oversiktsplanen/

Geoteknik
Det är bra att översiktsplanen redovisar geologiska och geotekniska förhållanden samt 
eventuella risker. För områden med höga bergformationer ska även risken för bergras 
och blocknedfall beaktas. Översvämningsförebyggande åtgärder, t ex uppfyllnader och 
vallar, kan medföra geotekniska konsekvenser vilket också behöver beaktas. 

Vägledningar för arbete med naturolyckor
Kommunen bör redovisa hur förväntade klimatförändringar påverkar sannolikhet för 
eller konsekvenser av extrema naturhändelser. I detta fall kan det också vara av 
intresse att belysa hur kommunen kan drabbas av storm, stora skogsbränder, 
värmebölja och andra typer av naturhändelser som inte alltid kan ges en geografisk 
placering.

MSB har tagit fram vägledningar för att kommuner ska kunna komplettera nationellt 
underlag med egna karteringar och kunskapsunderlag. Under den föregående 
mandatperioden tog MSB fram följande vägledningar:

 Vägledning för översvämningskartering av vattendrag, MSB 631 (2014) 
https://rib.msb.se/filer/pdf/27432.pdf

 Vägledning för skyfallskartering Tips för genomförande och exempel på 
användning, MSB1121 (2017) https://rib.msb.se/filer/pdf/28389.pdf

Farligt gods /tung trafik
Det saknas ett avsnitt som beskriver farligt godstransporter inom kommunen. Detta 
avsnitt bör även beskriva den övergripande strategin för hur hänsyn ska tas till de 
risker som finns kopplade till farligt godsleder. 

Farlig verksamhet
Det saknas ett avsnitt som beskriver farliga verksamheter, både kopplade till Lag 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor (SEVESO-lagstiftningen) och Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor, som finns inom kommunen. Detta avsnitt bör övergripande beskriva farliga 
verksamheter som finns och den övergripande strategin för att ta hänsyn till de risker 
som finns kopplade till verksamheterna. Även Swedgas gasledning och strategier för 
att hantera risker kopplade till denna bör beskrivas.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pa-pbl-kunskapsbanken/klimatanpassning-i-oversiktsplanen/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pa-pbl-kunskapsbanken/klimatanpassning-i-oversiktsplanen/
https://rib.msb.se/filer/pdf/27432.pdf
https://rib.msb.se/filer/pdf/28389.pdf
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Beredskap
Från och med 1 juli 2022 har Regeringen beslutat om nya beredskapszoner kring 
kärnkraftverk, däribland Ringhals. Runt kärnkraftverken ska det finnas en inre och en 
yttre beredskapszon med en ungefärlig sträckning på fem respektive 25 kilometer och 
en planeringszon om ungefär 100 kilometer. I zonerna ska jodtabletter vara 
förhandsutdelade, befolkningen ska kunna varnas skyndsamt och det ska finnas en 
planering för utrymning och inomhusvistelse. Översiktsplanen bör övergripande 
beskriva de nya beredskapszonerna och dess påverkan.

Totalförsvaret och samhällets robusthet är viktiga frågor att belysa i översiktsplanen. 
Samhällets beredskap bör framgå i översiktsplanen i den mån den fysiska planeringen 
berörs, exempelvis vad gäller reservvattentäkter och viktig infrastruktur i övrigt. 

Förorenat område
Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen tydligt beskriver i översiktsplanen att det 
är viktigt att i god tid undersöka de potentiellt förorenade områdena inom 
planområdet. Undersökningarna görs oftast stegvis och det är viktigt att man tidigt i 
planprocessen har så pass mycket kunskap om föroreningsproblematiken att man vet 
att en åtgärd kan bäras av exploateringen. 

Länsstyrelsen anser att kartan där de potentiellt förorenade områdena är markerade bör 
vara mer tydlig. Det är svårt att se på kartorna var de potentiellt förorenade områdena 
finns. Det kan vara bra om det beskrivs att kartorna avseende förorenade områden bör 
uppdateras med visst intervall då områden kan saneras eller att det kan tillkomma nya 
potentiellt förorenade områden. Till exempel håller Tölö området på att saneras i 
nuläget.

Avloppsvatten
Översiktsplanen behandlar frågan om dricksvatten och dagvatten, men det står ganska 
lite om hantering av avloppsvatten. Avloppsreningsverk är en viktig del av 
samhällsplaneringen och Länsstyrelsen anser att det i översiktsplanen behöver finnas 
riktlinjer kring avloppsreningsanläggningar och hur de ska lokaliseras i framtiden. Om 
avloppsreningsanläggning är tänkt att ingå i de områden som beskrivs som 
verksamhetsområde bör det tydligare framgå.

Buller från trafik och verksamheter
I en kommande fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad vore det lämpligt med en 
kartläggning av trafikbullersituationen samt en utredning om vibrationer utmed 
järnvägen. En förtätning av bebyggelsen med minskat avstånd mellan olika funktioner 
såsom bostäder, service och arbetsplatser kan väntas ge ökade bullerproblem vid ny 
och befintlig bebyggelse. 

Det saknas en text om bullerstörning från flygtrafiken i översiktsplanen.
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Radon
Radonhalter i inomhusluft i bostäder, lokaler och på arbetsplatser regleras i 
strålskyddslagen från 2018 (SFS 2018:396). Folkhälsomyndighetens riktvärde för 
radon i inomhusluft är inte längre aktuellt. Istället bör man vid befintlig bebyggelse 
utgå ifrån referensnivå som anges i Strålskyddsförordningen (SFMFS 2018:506). Vid 
nybyggnation gäller Boverkets gränsvärde (BBR 2011:6) som är 200 Bq/m3 uttryckt 
som årsmedelvärde. Detta bör förtydligas i översiktsplanen.

Ultraviolett strålning
Länsstyrelsen vill betona vikten av att man när man planerar barns utemiljöer tar 
hänsyn till ultraviolett strålning. Denna information saknas i översiktsplanen. Det är 
viktigt att den miljö barnen vistas i innebär en variation vad gäller områden med sol 
och skugga. Samtliga cancerformer som har koppling till UV-strålning ökar i Sverige, 
och exponering i barndomen anses spela en särskild roll. Information som finns på 
SSM:s hemsida (se länken nedan) kan användas som ett stöd för kommuner och andra 
som planerar skolgårdar, förskolegårdar och parker. 
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/sol-och-solarier/rad-och-
rekommendationer/planera-for-sol-och-skugga-pa-forskolegardar-och-skolgardar/

Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält tas upp i den sammanfattande redogörelsen för Hallands län 
(2017), och Länsstyrelsen anser att det är viktigt att rekommendationerna som ges för 
samhällsplanering där även får genomslag i översiktsplanen. Ett exempel är 
lokalisering av bostäder, skolor och förskolor i relation till elektriska anläggningar och 
kraftledningar. 

III. RÅDGIVANDE SYNPUNKTER 

Bebyggelseutveckling 
Allmänt
Av kap 3 i plan- och bygglagen framgår vad en översiktsplan ska innehålla. Bland 
annat ska det framgå hur mark- och vattenområden ska användas, hur den byggda 
miljön ska användas utvecklas och bevaras samt hur det långsiktiga behovet av 
bostäder ska tillgodoses. Kommunen har redovisat övergripande hur mark- och 
vattenområden ska användas. Om havsplanering se längre ned. Länsstyrelsen anser att 
det inte redovisas tillräckligt tydligt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras. Kommunen hänvisar till framtida fördjupade översiktsplaner men en stor 
del av bebyggelsen är utanför dessa fördjupade översiktsplaner. 
Länsstyrelsen anser även att redovisningen av hur kommunen avser tillgodose det 
långsiktiga bostadsbehovet i enlighet med 3 kap 5 § PBL behöver förtydligas.  
Kommunens bostadsförsörjningsprogram bör vara vägledande i denna fråga.

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/sol-och-solarier/rad-och-rekommendationer/planera-for-sol-och-skugga-pa-forskolegardar-och-skolgardar/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/sol-och-solarier/rad-och-rekommendationer/planera-for-sol-och-skugga-pa-forskolegardar-och-skolgardar/
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Propositionen ”Politik för gestaltad livsmiljö” (prop. 2017/18:110) får gärna beaktas i 
riktlinjer mm. 

Utvecklingsorterna
Redovisningen av hur de prioriterade utvecklingsorterna ska utvecklas är schematiskt 
och kommunen hänvisar till framtida fördjupade översiktsplaner. Detta gör att det blir 
svårt att förstå hur kommunen har tänkt sig att utvecklingen i dessa prioriterade orter 
ska ske.  

De prioriterade utvecklingsorterna ligger utmed kommunens västra sida. Länsstyrelsen 
undrar hur denna inriktning påverkar serviceorterna i inlandet? Det behöver beskrivas 
vilka konsekvenser detta kommer att få för serviceutbudet och tillgången till 
kollektivtrafik inom de mindre orterna som inte är redovisade på 
markanvändningskartan. Enligt Länsstyrelsens bedömning skulle det behövas 
utvecklingsorter även i de östra delarna av kommunen.

Kommunen anger generellt i sina motiveringar att en utveckling av bebyggelsen 
utanför prioriterade utvecklingsorter kan få omfattande ekonomiska konsekvenser på 
grund av krav på service. Länsstyrelsen anser att formuleringen bör ses över då 
Kungsbacka kommun redan har väldigt mycket bebyggelse utanför utvecklingsorterna. 
Det hade varit värdefullt med en strategi för service på landsbygden, se även under 
rubriken jord- och skogsbruk.

Inför arbetet med en fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad behöver kommunen 
arbeta med riktlinjer för att vidmakthålla ett levande centrum. I flera halländska städer 
finns nu många tomma butikslokaler. En anledning till det är pandemin men även 
externetableringar och övergång till mer digital handel. Utöver detta kan det behövas 
riktlinjer för utformning av bebyggelse i enlighet med politik för gestaltad livsmiljö.

De tre zonerna landsbygdsutveckling, oförändrad landsbygd och oförändrad kustbygd
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen vill styra bebyggelseutvecklingen till 
huvudsakligen utvecklingsorterna. Vi vet dock av erfarenhet att det finns starka 
bebyggelseintressen i Kungsbacka kommun som helhet. Därför ifrågasätter 
Länsstyrelsen om de angivna riktlinjerna, beskrivningarna och motiveringarna är ett 
tillräckligt stöd för kommunens hantering av ansökningar om bygglov. De föreslagna 
riktlinjerna, beskrivningarna och motiveringarna som ska styra 
bebyggelseutvecklingen i de övergripande tre zonerna; landsbygdsutveckling, 
oförändrad landsbygd och oförändrad kustbygd bedöms vara för vaga och behöver 
utvecklas med mer utförliga riktlinjer och motiveringar. Det är även förvirrande att 
riktlinjer, beskrivningar och motiveringar inte finns på samma ställe. 

Kommunen anger exempelvis under landsbygdsutveckling att ny bebyggelse ska 
tillkomma genom komplettering där bebyggelse redan finns. Under motiveringen 
anges även att bebyggelse kan tillkomma utmed vägar men det är oklart vilka vägar 
som avses.

Även där kommunen föreslår oförändrad landsbygd och kustbygd kan kommunen 
behöva utveckla riktlinjer, beskrivningar och motiveringar för att kommunen 
verkligen ska kunna uppnå en oförändrad lands- och kustbygd. Kommunen kan även 
behöva precisera villkor för undantag från den restriktiva hållningen i de fall enstaka 
bebyggelse utom plan ändå kan medges genom lokaliseringsbeslut exempelvis för 
lucktomter. 
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En översiktsplan är vägledande för lokaliseringsprövningen och en aktuell 
översiktsplan med tydliga ställningstaganden kan underlätta prövningen. 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men det är ett betydelsefullt underlag för 
bygglovsprövningen. Det skulle kunna vara av värde att i översiktsplanen redogöra för 
vad prövningen utanför detaljplan ska innehålla exempelvis att prövningen även ska 
omfatta hushållningsbestämmelserna enligt miljöbalken. 

På Boverkets webbplats finns mer information om lokaliseringsprövning utanför 
planlagt område och i förhållande till översiktsplanen; 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--
byggande/provning_lov_fb/utanfor_dp_ob/lokaliseringsprovning/

Länsstyrelsen undrar även hur bebyggelseutvecklingen på landsbygden förhåller sig 
till eventuell utveckling av vindkraft? 

Övrigt
Länsstyrelsen anser att det vore värdefullt om kommunen anger ställningstaganden för 
inom vilka områden man avser tillämpa enskilt huvudmannaskap för allmänna platser 
i detaljplaner. Huvudregeln enligt 4 kap 7 § PBL är att kommunen ska vara 
huvudman. Enskilt huvudmannaskap för allmänna platser kan enligt plan- och 
bygglagen tillämpas om särskilda skäl finns för detta. Om det är aktuellt att tillämpa 
enskilt huvudmannaskap i någon del av kommunen kan det vara ett bra stöd vid 
framtida planläggning att dessa områden och de särskilda skälen redovisas i 
översiktsplanen.

Länsstyrelsen anser vidare det värdefullt om kommunen ger uttryck för en ambition 
avseende översyn av föråldrade detaljplaner samt översyn av områden med detaljplan 
där planläggningen är splittrad. Exempelvis har Kungsbacka kommun ca 65 
avstyckningsplaner varav några täcker stora områden utmed kusten som i Västra 
Hagen. Det kan finnas svårigheter att tolka vad man kan tillåta inom 
avstyckningsplaner. De kan dessutom ligga på olämpliga platser. Inom Onsalahalvön, 
Kullavik och Särö är exempelvis detaljplanebilden delvis splittrad. Öar av bebyggelse 
kan vara både inom och utom plan vilket kan ge skilda förutsättningar för den 
enskilde. Småhusbebyggelse finns både utom plan och inom avstyckningsplaner och 
äldre byggnadsplaner. Bebyggelseutvecklingen styrs lämpligen genom 
planläggningen. 

Teknisk infrastruktur
För att säkerställa att Svenska kraftnäts magnetfältspolicy uppfylls ska ny bostad- och 
skolbebyggelse placeras minst 130 meter från en 400 kV-ledning. Vid planering av 
vindkraftsanläggningar krävs ett visst säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och 
Svenska Kraftnäts anläggningar. Översiktsplanen bör kompletteras med denna 
information. 

Svenska kraftnät önskar även att Kungsbacka kommun tar hänsyn till deras ledningar i 
kommande planeringssammanhang. De önskar att ledningarna synliggörs i 
översiktsplanen. Transmissionsnätet för el går att hämta via Geodataportalen. För mer 
information se yttrande från Svenska Kraftnät.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/provning_lov_fb/utanfor_dp_ob/lokaliseringsprovning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/provning_lov_fb/utanfor_dp_ob/lokaliseringsprovning/
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Kommunikationer 
I översiktsplanens strategikarta för år 2060 pekas Kullavik och Särö ut som två orter 
som får en snabbare utveckling när kollektivtrafiken längs väg 158 (Säröleden) 
förbättrats. I översiktsplanens strategi fram till år 2040 prioriteras de inte. Samtidigt 
kan Länsstyrelsen konstatera att båda orterna ändå pekas ut redan nu i mark- och 
vattenanvändningskartan som två orter som kommunen vill utveckla för näringsliv och 
boende, utan koppling eller hänvisning till de åtgärder som krävs på Säröleden. 
Länsstyrelsen ser det som en brist i översiktsplanen att det saknas en tydlighet i 
riktlinjerna för exploatering i Särö och Kullavik och vilka åtgärder som behövs för att 
stärka möjligheterna till ett hållbart resande mot Göteborg.

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att vibrationer från järnvägen kan 
vara problematiskt vid exploatering av Kungsbacka centrum. Vibrationsutredningar 
bör genomföras på bägge sidor av Västkustbanan på ca 350 meters avstånd.

Det är noterat att trafiken i Kungsbacka stad ska utredas och beskrivas i en fördjupad 
översiktsplan för Kungsbacka stad. En trafikstrategi bör vara på plats innan 
översiktsplanen kan antas för att vara ett underlag för framtida centrumutveckling.

Kommunen behöver tydligare beskriva att bebyggelse inom utredningsområdet 
Särö/Kullavik inte är aktuell innan det finns avsevärt högre kapacitet i 
kollektivtrafiken. För mer information se yttrande från Trafikverket.

Energi och klimat
Förslaget till ny ÖP fokuserar mycket på klimatanpassning och mindre på 
klimatomställning. I förslaget påtalas dock att utsläppen måste minskas successivt för 
att vi ska kunna nå målen om nollutsläpp 2045. Likaså hänvisas till 2016 års 
Borgmästaravtal och till kommunens klimatstrategi från 2018. Översiktsplanen bör 
svara mot de utmaningar och de mål som nämns och som det refereras till. Exempelvis 
finns det i kommunens klimatstrategi ett mål om att utsläppen från transportsektorn 
ska minska med hela 70 procent per person mellan 2016 och 2030.

Trafik och transporter
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen planerar för bostäder i centrum och 
stationssamhälle, då detta möjliggör ökad kollektivtrafik och att en större del av 
befolkningen kan minska sitt bilresande. Likaså välkomnar Länsstyrelsen intentionen 
att göra det mer attraktivt att gå och cykla. Samtidigt ser Länsstyrelsen en betydande 
risk för ökat antal transporter längs såväl väg 158 som längs E6, vilket inte 
harmonierar mot transportrelaterade klimatmål (nationella, regionala och kommunala).

Vindkraftverk 
Länsstyrelsen är kritisk till att översiktsplanen för vindkraft ska vara fortsatt 
vägledande vid planläggning, bygglov och kommunal tillståndsgivning. Den planen 
innehåller bland annat riktlinjer om att vindkraftsverkens totalhöjd inte bör överstiga 
150 meter. I praktiken innebär ett sådant villkor att Kungsbacka kommun säger nej till 
nya vindkraftsetableringar. Det vore också önskvärt att kommunen tydligare öppnar 
upp för enstaka verk och inte bara verk i grupper med minst tre verk. Länsstyrelsen 
anser att översiktsplanen för vindkraft bör revideras.
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För närvarande bedriver Naturvårdsverket och Energimyndighetens ett gemensamt 
arbete med att ta fram en nationell vindkraftsstrategi. Redan nu har det påtalats att det 
finns ett nationellt utbyggnadsbehov om 100 TWh vindkraft. För att få till stånd en 
dylik utbyggnad krävs ett aktivt planeringsarbete på kommunal nivå. Detta gäller även 
Kungsbacka kommun som i dag är starkt beroende av energitillförsel från andra 
kommuner och från utlandet. I sammanhanget kan det också påtalas att 
”Klimatstrategi för Kungsbacka kommun” har ett mål om att produktionen av 
förnybar el i kommunen fördubblas mellan 2016 och 2030. I strategin presenteras 
även ett ”hoppfullt scenario” där det ska produceras 46 GWh solel 2030. Oaktat om 
det scenariot uppfylls, krävs en kraftigt ökad produktion av vindel, för att nå målet om 
fördubblad produktion av förnybar el till 2030.

Hållbarhetsbedömning – FN:s Globala mål
Länsstyrelsen ställer sig undrande till att översiktsplanen bidrar till att mål 7 – Hållbar 
energi för alla uppnås. Därav efterfrågar Länsstyrelsen tydligare åtgärder för att öka 
produktion av förnybar el samt åtgärder för att öka andelen förnybar energi i den totala 
energianvändningen.

Vatten- och materialförsörjning
Kapitlet om vattenförsörjning bör inför granskning stämmas av med det arbete som 
pågår kring den regionala vattenförsörjningsplanen i Hallands län. Det behöver även 
beskrivas hur kapaciteten för kommunens vattenförsörjning ska säkras i framtiden.

Översiktsplan tar upp materialförsörjningsaspekter och redovisar Kungsbackas 
utmaningar och kommande behov inom infrastruktur, bostäder, vägnät, transporter, 
mm. i ett helhetsperspektiv vilket är bra. Länsstyrelsen ser det som positivt att 
Kungsbacka kommun lyfter fram vikten av materialförsörjning inom kommunal 
planering och även pekar på betydelsen av mellankommunal samordning inom 
materialförsörjningsfrågor. Det saknas dock en materialförsörjningsplan som redovisar 
hur nuvarande och framtida behov av materialförsörjning skall säkras. I denna bör 
planering för befintliga och tillkommande täkter i förhållande till geologiska 
förutsättningar, bergkvalitet, materialbehov och resulterande effekter på bl.a. miljömål 
redovisas. För mer information se yttrande från SGU.

Kulturmiljöfrågor 
Planförslaget lyfter värden för natur och friluftsliv i anslutning till vattnen. Med tanke 
på den potentiellt stora förekomsten av lämningar och kulturmiljövärden i och i 
anslutning till vattnen bör kommunen uppmuntras att även lyfta kulturmiljövärdena 
som resurs att bevara i dessa områden.

Det är bra att kommunen lyfter kulturmiljöns betydelse som resurs för att skapa 
attraktiva livsmiljöer och besöksmål. Det är dock svårt att konkret förstå hur 
kommunen faktiskt avser att tillgodose och ta tillvara de kulturmiljövärden som bland 
annat finns inom områdena i kommunens kulturmiljöprogram från 2014. Hur tänker 
sig kommunen att detta ska ske?  Miljöerna är som sagt en resurs vid byggandet av en 
god livsmiljö. Miljöerna finns utspridda i stora delar av kommunen. De återfinns till 
exempel inom de flesta av kommunens utpekade utvecklingsorter och i områden för 
landsbygdsutveckling. Under rubriken Kulturmiljövärden står det under riktlinjer att 
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kulturmiljön ska värnas och beaktas. Vid förändring eller förnyelse av en plats ska 
värdena identifieras och analyseras. Med tanke på att kommunen har ett 
kulturmiljöprogram är mycket av detta arbete redan gjort. Det vore önskvärt om 
kommunen i översiktsplanen uttalat skriver att de inom utpekade områden kommer att 
följa de rekommendationer som finns i kulturmiljöprogrammet.

För att förtydliga informationen rörande kulturmiljöerna i kulturmiljöprogrammet vore 
det bra om platsspecifik information om respektive område kommer upp i 
informationsrutan när man klickar på ett område. Här skulle kommunen också kunna 
lägga in de rekommendationer som finns för området i kulturmiljöprogrammet och 
uppgifter om förhöjd lovplikt. Allt för att tydliggöra för läsaren vad det är för ett 
område och vad man kan förvänta sig gäller där.

Kommunen bör vara försiktig när de utvidgar verksamhetsområdet vid E6 i Fjärås. 
Det är viktigt att siktlinjen mellan havet och Fjäråsbräckan, inte bara från kyrkan, 
lämnas opåverkad.

Med tanke på att det förväntas byggas en hel del inom framför allt utvecklingsorterna 
vore det bra om kommunen redovisar hur de planerar att göra detta utan att det får 
negativa effekter på kulturmiljön.

Har kommunen någon strategi för hur man avser att tillgodose den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsen som finns i kommunen?

Arkeologi
I översiktsplanen framhålls det övergripande målet med att långsiktigt och hållbart 
kunna uppfylla Kungsbacka Vision 2030. Det framhålls som ett led i denna vision 
även kulturmiljövärden inom kommunen. Länsstyrelsen anser dock att avsnittet om 
fornlämningar behöver förbättras.

I fokus för avsnittet Kulturmiljövärden står publikationen Kulturmiljöprogram 
Kungsbacka kommun från 2014 med 35 utpekade områden, där bebyggelser, 
byggnader och odlingslandskap från sen historisk tid beskrivs. Därtill hänvisas i 
översiktsplanen till tolv områden av riksintresse för kulturmiljövården, samt två 
kulturreservat. 

Kommunen framhåller att kulturmiljöer ska värnas såväl inom området som i dess 
närområde. Kulturmiljövärden ska alltid beaktas och vid förändring eller förnyelse av 
en plats ska områdets värden identifieras och analyseras. Fornlämningar som skyddas 
enligt kulturmiljölagen ska beaktas i planläggning och bygglovshantering. Kommunen 
framhåller vidare att fornlämningar har ett generellt lagskydd och att detta även gäller 
ännu ej registrerade lämningar. Fornlämningar kommer dock främst beaktas vid 
detaljplaneläggning och byggnationer. 

Sett ur fornlämnings- och kulturmiljösynpunkt vill Länsstyrelsen framhålla betydelsen 
av att fornlämningar och fornlämningsmiljöer uppmärksammas redan i 
översiktsplanen. Kungsbacka kommun bör redan i översiktsplanen urskilja och 
lokalisera viktiga fornlämningsmiljöer i syfte att bevara områdena, hushålla med 
miljöerna och tillgängliggöra dessa för kommunens invånare. 

Fornlämningar med fornlämningsområden, såväl kända som ännu okända dolda under 
mark, har ett lagstadgat skydd enligt 2 kap 1–2 §§ kulturmiljölagen (1988:950), KML. 
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Enligt kulturmiljölagen ska strävan vara att så långt som möjligt bevara 
fornlämningar, men att Länsstyrelsen får lämna sådant tillstånd endast om 
fornlämningen medför hinder eller olägenhet som inte står i rimligt förhållande till 
fornlämningens betydelse enligt 2 kap 12 § KML. 

Fornlämningar, känsliga fornlämnings- och kulturmiljöer bör i översiktsplanen 
markeras på kartor för att i möjligaste mån kunna bevaras och omfattande 
arkeologiska undersökningar undviks.

Jord- och skogsbruk
Det är positivt att strategin anger att landsbygdens näringar och naturresurser ska 
värnas och utvecklas; exempelvis jord- och skogsbruk, kulturmiljöer, höga 
naturvärden och rekreationsområden. Det anges att bebyggelse som utvecklas här ska 
bidra till livskraft och gott vardagsliv, samtidigt som landsbygdens unika värden inte 
får byggas bort. Under rubriken landsbygdsutveckling förfinas inriktningen dock till 
att framhålla lokalisering nära de allmänna vägarna, längsta avstånd ska vara som 
mest två kilometer. I första hand bör befintliga platser på landsbygden som Gällinge, 
Förlanda, Idala med flera förstärkas där det är möjligt att bo, verka och vistas. 
Länsstyrelsen vill understryka att de areella näringarna inte alltid passar in i denna 
målsättning och ram. Om landsbygden ska vara levande och ge förutsättningar för 
konkurrenskraftigt företagande behövs även byggande utanför denna ram. 
Landsbygdsföretag behöver också bygga bostäder, verkstäder, stallar och 
infrastruktur. Det räcker inte att det finns jordbruksmark och skogsmark, någon ska 
bruka den också. Det finns lantbruk och företag på fler ställen än nämnda orter. 
Länsstyrelsen befarar att man hämmar utveckling av företagande, främst areella, 
genom att bebyggelseutveckling så snävt målsätts. Området är ju en ganska stor andel 
av kommunens yta. Ställningstaganden om att landsbygden ska vara i stort sett orörd 
utanför utvecklingsorter är hämmande för de areella näringarnas fortsatta 
konkurrenskraft. Den typ av bebyggelse som behövs för lantbrukets utveckling bör 
inte utsättas för allt för snäva restriktioner.

Det är positivt att man inte vill ha ogenomtänkt bebyggelseutveckling i områden på 
landsbygden och att utvidgad bebyggelse ska växa fram inom utvecklingsorter. 
Länsstyrelsen anser dock att det bör framgå att man även ger möjlighet för 
landsbygdsföretag och areell näring att utvecklas genom att de kan bebygga utanför 
utvecklingsorter och i övrigt angiven ram.

I MKBn anges ett flertal riktlinjer för hur jordbruksmark ska användas effektivt, vilket 
är bra. Länsstyrelsen påminner om att rekvisiten i Miljöbalken 3 kap §4 ändå ska 
besvaras:

•Är jordbruksmarken brukningsvärd?

•Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse?

•Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte tillfredsställande?

Detta gäller oavsett inom vilken typ av planeringsområde marken ligger. Det gäller 
även det man kallar mellanrummet kring våra utvecklingsorter. Det är inte giltigt att 
endast ange att det är mer effektivt eller att samhällsplaneringsaspekterna väger 
tyngre. Det räcker inte att utpeka att ny bebyggelse prioriteras framför bevarandet av 
jordbruksmark inom utvecklingsorter. Vad gäller uttrycket värdefull jordbruksmark så 
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bör fokus vara på frågan om jordbruksmarken är brukningsvärd eller inte. Klassningen 
eller påstådd låg bördighet är inte avgörande (se bl.a. MÖD dom den 3 februari 2017, 
mål nr P 4848–16, vari negativt förhandsbesked fastställts på mark klass 1). I 
bedömningen av om jordbruksmark är brukningsvärd eller inte ska hänsyn tas till 
jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion, inte till 
fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet eller om det vid tillfället finns ett reellt 
intresse av att bruka den. Att jordbruksmark inte används för jordbruk eller bete 
saknar också betydelse utan det avgörande är om marken är brukningsvärd för detta. 

Analys av förutsättningar att ta annan mark i anspråk innebär att rimliga alternativ 
med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska

räckvidd ska också identifieras, beskrivas och bedömas. Alternativen kan

handla om alternativ lokalisering (se FÖP Veddige i Varbergs kommun) av den typ av 
verksamhet som man planerar för. Syftet är att de alternativa lösningarna ska kunna 
bedömas på ett likvärdigt sätt som det valda alternativet.

Havsplanering
Av översiktsplanen ska, enligt 3 kap. 5 § PBL, grunddragen i fråga om den avsedda 
mark- och vattenområden framgå. Det gäller hela kommunen alltså såväl land som 
inre vatten och territorialhav. Det saknas en tydlighet i kommunens ställningstagande 
vad gäller områdesanvändning av havet. Översiktsplanen ger information om ett antal 
intressen och områdesanspråk men avvägningar mellan dessa och eventuella andra 
intressen finns inte. 

Havs- och vattenmyndigheten har under 2019 lämnat förslag till havsplan för 
Västerhavet till regeringen för ställningstagande. Enligt 4 kap 10§ miljöbalken ska 
havsplanen ge vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning.

Kommunen hänvisar i översiktsplanen till Göteborgsregionens strukturbild för 
kustzonen och att kommunen arbetar utifrån den, men på mark- och 
vattenanvändningskartan syns inte detta och det är en brist.

Samtliga kustkommuner i landet bör förhålla sig till den statliga havsplanen i sin 
översiktsplanering och eventuella funktionssamband. Det behöver bli tydligare i 
Kungsbacka översiktsplan.

Kungsbacka kommun bör dessutom stämma av sin planering för havsområdet med 
Göteborgs Stad, så att vad som planers på den ena sidan kommungränsen inte står i 
konflikt med som planeras på andra sidan.

Strandskydd
Under friluftsliv på sidan 36 i översiktsplanen anges att turism- och 
friluftsverksamheter är viktiga då de främjar kustens attraktivitet och stärker 
kommunen. Vidare att vid kustcentra är förutsättningarna för näringsliv goda och 
kommunen uppmuntrar här till etableringar. För friluftscentra anges att det här ska 
vara möjligt att etablera verksamheter som ökar områdets attraktivitet. Länsstyrelsen 
erinrar om att för att uppföra de anläggningar eller byggnader som en utveckling av 
vissa av dessa värden kan innebära, kan det i många fall krävas strandskyddsdispens 
eller upphävande av strandskyddet i detaljplan, om åtgärderna vidtas inom 
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strandskyddsområde. För detta krävs särskilda skäl enligt 7 kap. miljöbalken och att 
strand-skyddets syften inte motverkas. Här är det viktigt att notera att strandskyddets 
syften innefattar både frilufts- samt djur- och växtliv. I vissa fall kan ett gynnande av 
det ena syftet stå i konflikt med det andra och en avvägning måste göras.

Under strandskydd på sidan 109 anges att vid framtagande av detaljplaner inom 
strandskyddade områden ska strandskyddets syften tillgodoses. Länsstyrelsen vill 
understryka att det i kommande planbeskrivningar, i de fall strandskyddet avses 
upphävas i detaljplan, även ska framgå vilka särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § 
miljöbalken som åberopas för upphävandet.

Naturvärden och rekreationsområden
Länsstyrelsen anser att det behövs tydligare riktlinjer och rekommendationer för hur 
hänsyn ska tas till naturmiljön. Riktlinjer och rekommendationer behöver också 
preciseras för att undvika negativ påverkan på riksintresse för naturvård och Natura 
2000-områden samt skyddade och värdefulla vattendrag.

Det är otydligt hur den infrastruktur som visas som utredningsområde för trafik 
kommer att påverka naturmiljön, biologisk mångfald och den gröna infrastrukturen. 
Detta bör utredas närmare och anpassningar som kan göras för att inte bryta de gröna 
sammanhangen bör redovisas. Länsstyrelsen anser att riktlinjer och rekommendationer 
bör tas fram för att minska infrastrukturens påverkan på ekosystem, grön infrastruktur 
och biologisk mångfald och att även ekologisk hållbarhet ska vägas in vid planering 
av ny infrastruktur.

Kungsbackaån är ett mycket värdefullt vattendrag med bland annat öring och 
havsnejonöga och det är viktigt att skydda strandkanterna från exploatering och 
byggnation. Havsnejonöga är listad som EN (starkt hotad) enligt senaste 
rödlistebedömningen och vid inventering av arten år 2019 återfanns lekande individer 
enbart i Kungsbackaån och Ätran i hela Halland. Riktlinjer och rekommendationer i 
översiktsplanen bör utformas så att skydd mot översvämningar inte ger en negativ 
påverkan på vattendraget och dess naturvärden.

Kungsbacka kommun har mycket varierade och värdefulla marina naturmiljöer. För 
mer information kring detta se bilaga: Marina frågor - översikt och kunskapsläge över 
marina naturmiljöer i Kungsbacka kommun, Länsstyrelsen i Hallands län.

Natura 2000
Länsstyrelsen anser att utredningen och konsekvensbedömningen av översiktsplanens 
påverkan på Natura 2000-områden behöver utvecklas och motiveras. Även 
åtgärdsförslagen behöver utvecklas. Det bör också tydliggöras att det finns behov av 
vidare utredning av påverkan på Natura 2000-området i efterkommande fördjupade 
översiktsplaner och detaljplaner. Kommunen anger att det finns risk att utbyggnad 
enligt översiktsplanen kan innebära en påverkan på Natura 2000-området 
Kungsbackafjorden. Vid risk för betydande påverkan på miljön i ett Natura 2000-
område krävs tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB. 
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För utvecklingsorterna Särö, Onsala och Kungsbacka stad anser Länsstyrelsen att 
beskrivningarna av påverkan på Natura 2000-områdena Särö Västerskog, 
Kungsbackafjorden och Sandsjöbacka behöver utvecklas.

På sidorna 64 och 114 bör texterna korrigeras så att det på ett tydligt sätt framgår att 
det finns en tillståndsplikt kopplad till Natura 2000-områden. Om en planerad åtgärd 
på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område, krävs en 
tillståndsprövning enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken.

På sidan 64 bör det anges att det i kommande detaljplaners planbeskrivningar ska 
framgå hur aktuella Natura 2000-områden påverkas och hur man har kommit fram till 
detta.

Naturreservatet Kungsbackafjorden
De södra delarna av utvecklingsområdet för Kungsbacka stad gör intrång i Natura 
2000-området och naturreservatet Kungsbackafjorden och även i fågelskyddsområdet 
Svinholmen där det råder tillträdesförbud under fåglarnas häckningssäsong. 

Länsstyrelsen anser att utvecklingsområdets gränser ska korrigeras så att 
naturreservatet och naturmiljöerna i anslutning till fjorden inte berörs. Riktlinjer och 
rekommendationer i översiktsplanen bör förtydligas för att värna om 
Kungsbackafjordens värden.

Biotopskydd
På sidan 24 anges att inom områden angivna som Landsbygdsutveckling kan enstaka 
bostadsbebyggelse tillåtas. Länsstyrelsen vill därför erinra om generella biotopskydd, 
då det finns en sannolikhet att sådana är berörda vid byggnation på landsbygden. 
Hänsyn behöver tas till förekommande biotopskydd vid den lokaliseringsprövning 
som nämns på sidan 28. Mer om generella biotopskydd och hur de behöver hanteras 
framgår av relevanta delar i stycket nedan.

På kartorna på sidorna 63 och 65, under rubrikerna natur- och kulturmiljövärden samt 
naturvärden, finns kategorin ”Biotopskydd eller höga naturvärden”. De biotopskydd 
som finns på kartan verkar vara biotopskydd utpekade i det enskilda fallet, med stöd 
av 7 kap. 11 § punkt 2 MB. Länsstyrelsen vill därför erinra om de s.k. generella 
biotopskydden, som utpekats med stöd av 7 kap. 11 § punkt 1 MB och omfattar 
småvatten, källor, odlingsrösen, pilevallar, stenmurar och åkerholmar belägna i eller i 
anslutning till jordbruksmark. Även alléer belägna längs en väg, det som tidigare 
utgjort en väg eller i ett öppet landskap omfattas av bestämmelserna. Utformningen av 
ny bebyggelse m.m. ska anpassas med hänsyn till de skyddade områdena. Åtgärder 
som kan skada naturmiljön i ett generellt biotopskyddat område kräver dispens, vilket 
söks hos Länsstyrelsen.

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster
Under avsnittet om grön infrastruktur anges i riktlinjerna att viktiga biologiska 
spridningssamband ska bevaras och förstärkas både i tätorterna och på landsbygden. 
Länsstyrelsen föreslår att översiktsplanen kompletteras med en översiktlig analys på 
landskapsnivå av vilka områden som bedöms vara särskilt viktiga för att förstärka den 
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gröna infrastrukturen. Att visa detta på en karta kan främja ett mer aktivt arbete med 
att förstärka sambanden och koppla ihop grönområden med varandra.

Riktlinjer och rekommendationer i översiktsplanen föreslås utformas så att utrymme 
ges för en utveckling av kommunens tätortsnära grönområden som gynnar biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. Det vore fördelaktigt att anpassa tätortsnära 
grönområden så att dessa kan bidra till en grön infrastruktur där även växter och djur 
kan leva och bo. Grönområdena kan även fungera som spridningskorridorer genom 
bebyggda områden och vidare ut till andra delar i kommunen där det finns värdefull 
natur. Länsstyrelsen efterfrågar en grönområdesplan eller liknande som underlag till 
översiktsplanen.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län välkomnar att kommunen lyfter fram betydelsen 
av den gröna infrastrukturen bland annat vid Sandsjöbacka och Lygnern. Det finns ett 
bebyggelsetryck i dessa områden, vilket gör det extra viktigt att skydda områdena så 
att de kan fortsätta leverera ekosystemtjänster på båda sidor kommun- och 
länsgränserna. 

Friluftsliv
Under avsnittet friluftsliv och kust beskrivs att förutsättningarna för näringsliv är goda 
vid kustcentra och att kommunen uppmuntrar till etablering inom dessa områden. 
Länsstyrelsen anser att det ska framgå av översiktsplanen att kustområdet hyser höga 
naturvärden både på land och i havet och att dessa värden ska värnas om och att 
hänsyn krävs vid eventuella etableringar. Exempelvis bör värdet av grundområden 
nära land och ålgräsängar lyftas fram så att etableringar som påverkar dessa negativt 
kan undvikas redan i ett tidigt planeringsstadium. Att utöka antalet bryggor och 
båttrafik i områden med höga marina värden som exempelvis grundområden nära land 
och ålgräsängar skulle få mycket negativa konsekvenser för den marina miljön. 

För Kungsbackafjorden krävs sannolikt Natura 2000-tillstånd för sådan verksamhet 
som kan påverka ålgräsängar.

Kungsbackafjorden påverkas redan negativt av bryggor och båttrafik och 
översiktsplanen bör belysa dessa frågor och borde snarare lyfta fram sådant som 
minskar den mänskliga påverkan på värdena i Kungsbackafjorden. 

Länsstyrelsen anser att hänsynstagande till värdefulla marina miljöer och naturvärden 
bör finnas med bland riktlinjerna under avsnittet friluftsliv.

Planering utifrån det sociala perspektivet
Agenda 2030 Globala målen 
Det är positivt att kommunen på ett tydligt sätt kopplar den strategiska inriktningen i 
planen till de globala målen. Det vore dock önskvärt att dessa kopplingar gjordes 
genomgående i planen samt fördjupades. På så sätt skulle en balans mellan 
hållbarhetsdimensionerna främjas och det skulle bli tydligare på vilket sätt de 
planerade insatserna i planen främjar de olika hållbarhetsdimensionerna. 

På sidan 93 står det att; ”Vi anser att FN:s globala hållbarhetsmål i stort täcker in 
ovanstående mål, strategier och konventioner, till exempel så fångas 
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barnkonventionen upp i flera av hållbarhetsmålen så som God utbildning för alla och 
Ingen hunger. Därför har vi valt att bara bedöma planens konsekvenser utifrån de 17 
globala hållbarhetsmålen”. Länsstyrelsens bedömning är att det inte är tillräckligt för 
att planen ska leva upp till Barnrättslagen. Det krävs mer djupgående 
barnkonsekvensanalyser med koppling till planens strategiska inriktning. 

Det behöver förtydligas hur kommunen menar när de skriver att planen bidrar till att 
målet ekosystem och biologisk mångfald uppnås. Konsekvenserna för vattendragen 
och Kungsbackafjorden kan bli stora exempelvis vid utbyggnad av 
översvämningsskydd och ökad mängd dagvatten. Den biologiska mångfalden i 
vattendragen riskerar att påverkas negativt. Vid utbyggnad av vägar enligt förslag i 
översiktsplanen tas naturområden i anspråk och nya barriärer skapas. Även här 
påverkas sannolikt ekosystemen och den biologiska mångfalden negativt.

Social hållbarhet
I stycket som handlar om social hållbarhet på sidan 5 lyfts två utmaningar; åldrande 
befolkning samt utanförskap. Samtidigt saknas det ett resonemang hur planerade 
insatser ska hantera dessa utmaningar. Andra aspekter av social hållbarhet såsom 
fysisk tillgänglighet, tillgänglig kollektivtrafik, gång- och cykelvägar samt service i 
form av närhet till förskola och handel lyfts fram i översiktsplanen men det saknas en 
koppling till social hållbarhet, de utmaningar som finns inom området eller till globala 
målen. Vi vet till exempel att tillgång och närhet till barnomsorg och kommersiell 
service är viktiga jämställdhetsfrågor då kvinnor tar ett större ansvar för det obetalda 
hem- och omsorgsarbetet samtidigt som de yrkesarbetar. Detta skulle med fördel 
kunna lyftas fram.

Vidare bör en jämställd arbetsmarknad, som är en stor utmaning i Halland, lyftas i 
planen samt kopplas till insatserna kring kollektivtrafik och infrastruktur. Särskilt 
pendlingsmöjligheterna är en stor utmaning för Halland utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. Kvinnor i Halland pendlar inte i samma utsträckning som 
män, trots de goda möjligheterna. Kvinnor i Halland har generellt sätt högre utbildning 
än män men trots den goda arbetsmarknaden i länet saknas det kvalificerade yrken 
som lockar kvinnor. För mer information; www.jamnt.regionhalland.se

Trygghet och säkerhet
Brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor är närvarande i Agenda 2030 och 
särskilt i mål 11 om hållbara städer och samhällen där flera av målets delmål handlar 
om att skapa säkra miljöer och då särskilt för kvinnor, barn, äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Kommunen skriver på sidan 101 att översiktsplanens strategi 
kring trygga förtätade områden med blandade boendeformer bör innebära goda 
förutsättningar för ett tryggt och inkluderande samhälle i enlighet med mål 16 om 
fredliga och inkluderande samhällen. För att uppnå detta lokalt skriver kommunen, 
under rubriken ”Riktlinjer utvecklingsorter” på sidan 17 att man arbetar för att 
allmänna platser, stråk och offentliga miljöer är trygga, säkra och tillgängliga för 
alla. Det framgår dock inte hur detta ska uppnås eller vad man menar med en ”trygg, 
säker och attraktiv plats för alla”. Här skulle det behöva definieras vad man menar 
med dessa begrepp. Både trygghet och säkerhet är problematiska begrepp då de dels 
innefattar känslor, fördomar och tillitsfrågor (trygghet) och dels behöver relateras till 
specifika risker såsom trafik, brott, brist på tillgänglighet etc. (säkerhet). Det är 

http://www.jamnt.regionhalland.se/
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lämpligt att i översiktsplanen formulera de stora dragen för det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet genom att exempelvis definiera vad man menar med 
begreppen och klargöra olika gruppers behov av åtgärder såsom barn, äldre, kvinnor 
och män. Risken finns annars att man arbetar med dessa frågor ur endast ett perspektiv 
och utifrån det i lokalsamhället rådande normerna som sällan gynnar alla i samhället. 
Mer information kring detta finns att hämta på Boverket; 
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/brottsforebyggande-
och-trygghetsskapande-atgarder/

Miljökonsekvensbeskrivningen
Kommunen har valt att kalla miljöbedömningen för en hållbarhetsbedömning där 
avsnittet miljökonsekvenser av planförslaget ingår. Länsstyrelsen anser att det hade 
varit tydligare om hela denna del får benämningen miljökonsekvensbeskrivning. I 6 
kap 11§ miljöbalken finns krav på vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla.

Miljökonsekvensbeskrivning är generellt för tunn och går inte in på djupet i de 
miljökonsekvenser som behöver beskrivas. I en miljökonsekvensbeskrivning för en 
översiktsplan är det viktigt att beskriva och bedöma de storskaliga, kumulativa och 
indirekta effekter som planförslag och alternativ kan ge upphov till. Miljöeffekter på 
både kort, medellång och lång sikt ska beskrivas. MKBn innehåller kortfattade 
beskrivningar för de olika områden som kan få betydande konsekvenser, kommunens 
riktlinjer för dessa, hur de ska åtgärdas och hur det ska följas upp vilket är bra men 
miljöeffekterna är inte tillräckligt beskrivna. Överlag behöver konsekvenserna för de 
olika områdena som bedöms få betydande miljöpåverkan utredas, beskrivas och 
konsekvensbedömas mer ingående.

På Boverket finns mer information om vad en MKB ska innehålla; 
https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/miljokonsekvensbeskrivn/

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/brottsforebyggande-och-trygghetsskapande-atgarder/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/brottsforebyggande-och-trygghetsskapande-atgarder/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/miljokonsekvensbeskrivn/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/miljokonsekvensbeskrivn/
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----------------
Länsstyrelsen har sänt ärendet på remiss internt samt till Försvarsmakten, Havs- och 
vattenmyndigheten, Sjöfartsverket, SGI, SGU, Skogsstyrelsen, Strålsäkerhets-
myndigheten, Svenska kraftnät, Trafikverket, Lantmäteriet, MSB samt Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län. Erhållna remissvar har legat till grund för yttrandet och bifogas.

I handläggningen av detta ärende har länsrådet Jörgen Peters varit beslutande och 
planarkitekt Hanna Roxhage varit föredragande. Därutöver har länsarkitekt Cecilia 
Engström, beredskapshandläggare Jenny Jangefelt, klimatanpassningssamordnare 
Frida Sundh, bygglovshandläggare Dag Rundegren, länsantikvarie Emma Östlund, 
samordnare brottsförebyggande arbete Stefan Borgman, energi- och klimatsamordnare 
Patrik Ekheimer, lantbruksdirektör Kristin Ovik, miljövårdshandläggare Anna-Lena 
Olsson och naturvårdshandläggare Malin Johansson deltagit.

Jörgen Peters 

Hanna Roxhage

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilagor
Inkomna yttranden från:
Försvarsmakten: 2815-20-16
Havs- och vattenmyndigheten: 2815-20-5
Sjöfartsverket: 2815-20-6
SGI: 2815-20-17
SGU: 2815-20-9
Skogsstyrelsen: 2815-20-10
Strålsäkerhetsmyndigheten: 2815-20-11
Svenska Kraftnät: 2815-20-13
Trafikverket: 2815-20-14
Lantmäteriet: 2815-20-15
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: 2815-20-12
Länsstyrelsen i Västra Götalands län: 2815-20-7

Information:
Marina frågor - översikt och kunskapsläge över marina naturmiljöer i Kungsbacka kommun 
(Länsstyrelsen i Hallands län): 2815-20-18
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Kopia
Försvarsmakten: exp-hkv@mil.se
Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se
Sjöfartsverket: sjofartsverket@sjofartsverket.se
SGI: sgi@swedgeo.se
SGU: sgu@sgu.se
Skogsstyrelsen: skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Strålsäkerhetsmyndigheten: registrator@ssm.se
Svenska Kraftnät: registrator@svk.se
Trafikverket: goteborg@trafikverket.se
Lantmäteriet: registrator@lm.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: registrator@msb.se
Länsstyrelsen i Västra Götalands län: vastragotaland@lansstyrelsen.se
Boverket (för kännedom): registraturen@boverket.se

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

mailto:exp-hkv@mil.se
mailto:havochvatten@havochvatten.se
mailto:sjofartsverket@sjofartsverket.se
mailto:sgi@swedgeo.se
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mailto:registrator@svk.se
mailto:goteborg@trafikverket.se
mailto:registrator@lm.se
mailto:registrator@msb.se
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:registraturen@boverket.se
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 2 – Kommentarer från utställning 

 
 
Utställning på Kungsmässan 
En utställning med kartor och information om förslaget fanns tillgänglig för allmänheten i centrala 

Kungsbacka stad samt interaktiva delar som främst riktade sig till barn och unga. Utställning 

flyttades till Kungsmässan under veckan 34, mellan den 17 och 23 augusti där besökare fick träffa 

ansvariga för planering. Underlag av frågorna som kom upp under samtalen med medborgare 

finns dokumenterat i denna bilaga till samrådsredogörelse. Ämnena diskuterades på plats de 

ämnesområden som är relevanta för översiktsplanen tas upp i samrådsredogörelsen.  

Många besökte utställningen eftersom de visste att representanter för kommunen av på plats och 

hade en specifik fråga de ville diskutera. Andra kom fram av nyfikenhet utan att veta så mycket 

om vad en översiktsplan är. Genom att finnas ute på plats och möta upp invånare utifrån deras 

olika förutsättningar blev det en bra vecka med mycket dialog. Utställningen lockade även till sig 

en del barn och ungdomar genom sin utformning och de interaktiva delarna där man kunde 

fotografera sig, rösta på viktiga områden i Kungsbacka samt sätta upp sin ritade teckning. Under 

resterande tid av samrådet stod utställningen i stadshusets entré. 

 

Ansvarig 
från 
kommunen 

Ämne som diskuterades 

 
Anders Lund  Innerstaden, svårigheter att driva företag 

 Skolor behövs i centrumnära lägen om staden förtätas.  
 Bygg inte på jordbruksmark.  
 Bra att det byggs, skapar underlag men glöm inte skolor i Åsa, och gärna i 

södra Åsa.  
 Bygg hyresrätter. 
 Mycket är bra men cykelinfrastrukturen mellan Kungsbacka och Kållered 

är inte bra. Behöver bli bättre för cykelpendlare. 
 Behövs snabb kollektivtrafik mellan Onsala och Göteborg, inte bara 

Onsala – Kungsbacka – Göteborg 
 Otydliga kartor! Man kan inte se tätorterna ordentligt.  

Marie 
Cullberg 

 Cykelvägar i de mindre orterna är bristfälliga. Farligt att cykla på 
landsväg. Oro när barnen ska ta sig.  

 Vad gör ni med Onsala? Det byggs alldeles för mycket i Onsala och det 
förstör. När den nya vägen kommer blir det fler bostäder och ännu mer 
förstört. 

 Kungsbacka är inte var det var förut. Förr kände man alla och nu är det så 
mycket som man händer och man känner inte de som bor här.  
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 Hur är det planerat med vägen som det pratas om i Fors? Vi har hört att 
det ska bli en 70-väg där. Vi vill inte få en väg utanför tomten där det idag 
är natur och fina motionsspår.  

 Kungsbacka är fint. Vi kommer hit för att bada i Åsa och sedan åka till 
Kungsmässan. Vi skulle gärna se att ni bygger ihop Kungsmässan med 
torget, annars blir det inte att man tar sig dit naturligt. (Besökare från 
Borås) 

 Vi besöker ofta Kungsbacka. Här är fint, rent och tryggt. Vi bor i 
Göteborg idag men vill gärna bo och jobba i Kungsbacka.  

 Det behövs cykelväg från Hjälm och in till Kungsbacka. Folk kör alldeles 
för fort på Hällingsjövägen som är kurvig och med dålig sikt. Det behövs 
en satsning där.  

 När kan man tycka till om den fördjupade översiktsplanen för 
Kungsbacka?  

Viktoria 
Fagerlund 

Om utställningen: 

 Vi borde alltid stå på Kungsmässan och informera, bra tillgänglighet, bra 
parkering, inte så formellt. Positivt! 

  

Digitala kartan: 

 Appen kan göras betydligt lättare att hantera.  
 Vi vill se var vi har läst/ en markering. 
 Fel på en karta i handlingarna när man skriver ut (FÖP-staden gränsen blir 

fel). 
  

Specifika platser: 

 Bygg mer i Onsala. 
 Bygg inte mer i Onsala. 
 Vad hände med fastigheter som ligger helt under vägreservat? 
 Bygg inte ut Forsleden. 

  

Ej platsspecifikt: 

 Huvudmannaskapet i kommunens orter fungerar inte 
 Bygg inte på jordbruksmarken. 
 Bygg inte i våra natur- och friluftsområden. 

  

Generella synpunkter från unga och barnfamiljer: 

 Satsa mer för barn och boende i Kungsbacka stad och inte bara på bilarna 
som kommer från andra orter. 
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Generella synpunkter från oftast äldre herrar: 

 Mer vägfiler för bilarna. 
 Sluta förstöra Kungsbacka, det var bättre förr. 

Sven-Erik 
Bergström 

 Avgränsningen på verksamhetsområdet i Frillesås (markägarkommentar). 
 Cykelbana mellan Anneberg och Lindome. 
 Tillgänglighet till kusten med cykel och buss. 

André Nilsson  Gällande avgränsningen av FÖP Kungsbacka och att det inte borde gå 
över den västra sidan av motorvägen. 

 Tillåt mer bebyggelse på Onsalahalvön - Varför är vi restriktiva? 
 Bevara det gröna på Särö. 
 Vad innebär kustcentra, vad kommer ni att tillåta? – positivt. 
 Blir Lerkil utvecklingsort? Togs bort inför ÖP06 och undrar om läget nu 

ändrats. 
 Tillåt mer restaurangs- & handelsetableringar längs kusten – kustcentra. 
 När blir Onsalavägen klar? 
 Bygg cykelvägar ner till Hanhals, attraktiv badplats som är svår att ta sig 

till. 
Andrea 
Ericsson 

 Hundrastgård. 
 Forsgårdens golfbana. 
 Utlokalisera verksamheter och bygg bostäder i stan. 
 Byggnation i Onsala - både för och emot. 
 Utredningsområde för kollektivtrafik. 
 Gamla oförrätter sedan långt tillbaka - varför för dom och inte jag? 
 Tillgänglighet till bad.  
 Hur ska ni få ett levande centrum, lycka till! 
 Möjlighet att se var det finns radon. 
 Utveckling av Vita Sand. 
 Cykelväg till Hjälm. 
 Sågen blev himla bra! Vilken bra kommun att bo i! 

Raquel Dias 
Sandblad 

 Onsala – “Bygg mer!” - “Bygg mindre!” 
 Vad ska hända i Forsbergen? Blir det en ny väg? 
 Det finns inte lekplatser för större barn i kommunen. 
 Förbättra grönytorna nära bebyggelse. Gröna oaser behövs så att folk kan 

ha möjlighet att motionera och mötas utomhus. 
 Hur går det med Onsalavägen? När bli den klar? 
 Det byggs bara för de som har bättre ekonomi, kommunen måste göra 

något åt det. 
 Det saknas mindre bostäder i kommunen, man har inte möjlighet att byta 

bostad när familjeförhållanden ändras.  
Patrick Migas  Våtmarker mellan Hammargård och fjorden – titta på Vattenrike i 

Kristianstad och lös översvämningar, biologisk mångfald och 
rekreationsområde samtidigt! 

 Åkermark - det sägs en sak i ÖP:n men sedan byggs det på åkermark 
ändå, t.ex. Må, Fjärås verksamhetsområde och Tölö Ängar. 
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 Det hade varit intressant att se olika inriktningsförslag istället för bara ett 
färdigt alternativ. I den bästa av världar hade partierna kunnat gå till val 
på olika prioriteringar i den långsiktiga planeringen - då hade invånarna 
genom sin röst kunna påverka den långsiktiga planeringen på riktigt! 

 Vilka ska ÖP:n tilltala – de som redan bor här eller de som kommer bo 
här i framtiden? 

Peter Reneby  För lite verksamhetsmark vilket gör att folk måste fortsätta jobba i andra 
kommuner, vilket leder till att Kungsbacka förblir en sovstad. 

 Utredningsområdena vid Kullavik och Särö riskerar att förstöra den gröna 
Sandsjöbackakilen. 

 Kommunen tar inte tillräcklig höjd för översvämningar. 
 Bygg inte på golfbanan. 
 Varlaskogen är viktig för staden. 
 Mycket positivt att kommunen vill lyssna på medborgarna genom att hålla 

ett samråd och stå och informera om översiktsplanen i Kungsmässan. 
Agneta 
Nordström 

 Trafikreservatet längs med 158 - varför har vi inte kontaktat markägarna, 
varför motorväg här, lägger en död hand för de som bor i reservatet. Mer 
detaljerad karta så man kan se sin tomt. 

 Forsbergsleden - hört att det ska bli en 70 väg, när ska den byggas? 
 Positivt att vi satsar på staden - gärna cykel/gång möjlighet till havet. 
 Hur ska vi ta hand om staden med den framtida klimatpåverkan som alla 

förespår. Vatten kommer att stiga.  
 Hur kommer Kungsbacka stad att bli med alla höga hus – en förort? 
 Höglanda vägen - cykelbana? Hur kommer denna väg att kunna utvecklas 

när hela Hedeområdet ska utvecklas. Önskar en GC-Väg. 
 Kan inte kommunen driva mer service så som “båt” från staden till havet, 

mer aktiviteter för stadslivet. 
 Planerar vi för det utmaningar som vi står för med ökad befolkning, trafik, 

när vi inte ens har tillräcklig kapacitet i vattenförsörjningen. 
 Mer badplatser, gärna nära staden eller bra kommunikationer till 

badplatserna i alla fall. 
Christian 
Carlsson 

18 augusti, 12:40‐14:30 + 16:10‐18 

 Senior dam: Intresserad av mycket, viktigaste åsikt handlade om 
innerstadens utveckling. Synd att affärerna lägger ner. 

 Idé om hundrastgård vid Gullregnsgatan och utegym. 
 Senior dam: Markägare under linjen för utredningsområdet längs 158:an. 

Engagerad. 
 Yngre dam: Viktigt att värna naturområden, särskilt vid kusten. Positiv till 

hur grön och hållbarhetsfrågor lyfts i översiktsplanen. Drog paralleller till 
Stockholm när det gällde spårbunden trafik.  

 Medelålders man: Har gård under markeringen för verksamhetsområde. 
Hur ska de förhålla sig till det? Är det värt att investera i gården? Kommer 
bygglov att beviljas? Vill ha klara besked om framtiden.  

19 augusti, 12:40‐14:30 + 16:10‐18 

Mer folk än dagen innan men ganska lugnt ändå. En del korta stopp och 
några längre samtal. 
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 Villaägare oförändrad kustbygd. Ville veta hur säkert det var att det inte 
kunde planläggas längs kusten. 

 Annebergsbo: Det enda som behövs är en pub. 
 Par i Fors: Undrade hur långt gångna planerna är på trafikled och ny 

bebyggelse. 
 Mamma i Vallda: Öppna café vid de gamla husen vid affären. 
 Vegan: Undrade om man kan se något om fördelarna med växtbaserat 

(typ) i ÖP:n. Var även intresserad av trafikled och Forsbergen kontra 
golfbanan. 

 Ung tjej: Resonerade om Särös utveckling mm. 
 Semisenior herre: Tyckte inte Kungsbacka var en stad. 
20 augusti, 14:30‐16:30 

Ganska lugnt. 
 Lång diskussion med medelåldersherrar.   
 En som undrade om utbyggnad av idrottshallar. 
 Ros från en angående åtgärderna längs ån, insektshotell mm. 
 En flicka undrade vad som händer med teckningarna på söndag. 
 10-12-åring hade en idé om att utnyttja överskottsvärme från ishallen för 

att värma simhallen. Var nyfiken och intresserad. 
22 augusti, 11‐14:30 

 En jordbrukare tog upp det där med att vi planerar på annans mark. 
Diskussion kring det. Han hade även tankar kring byggnation på 
jordbruksmark och ännu mer om hästgårdar. Mycket folk. Många barn på 
besök. Två samtal om kommunens möjligheter att påverka trafiken på 
statliga vägar. En familj bodde vid Höglandavägen och den andra 
personen hade flyttat från Anneberg till Allarängen. 

 Berättade mer allmänt om översiktsplanen och visade kartappen för en 
del. 
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Bilaga 3 – Kommentarer från föreläsningar 

 
 
Kommentarer från föreläsningar för översiktsplanen  
Tre föreläsningar för allmänheten anordnades, två i maj och ett i augusti. Föreläsningarna skulle 

hållas i kulturhuset Fyren på den öppna scenen men i och med pågående pandemi blev de flyttade 

till en lokal i stadshuset föra att kunna kontrollera att inte fler än 50 personer deltog. Frågorna som 

diskuterades under mötena dokumenterades och finns med i punktformat i denna bilaga till 

samrådsredogörelsen. För att göra det möjligt för fler att ta del av innehållet spelades 

föreläsningen in och tillgängliggjordes på webbsidan.  

Muntliga presentationer hölls för statliga organ, för regionala aktörer, politiska partier, nämnder 

och andra grupper. Presentationer anordnades även internt för andra förvaltningar.  

Frågorna besvarades muntligt under föreläsningarna och de ämnesområden som togs upp på 

föreläsningarna berörs samrådsredogörelsen.  

 

ÖP-föreläsning 7 maj 2020, anteckningar av frågor 
Hur kommer Kungsbacka stad att se ut? 

Ni säger att 50 000 invånare ska bo i Kungsbacka stad, Åsa och Anneberg. Hur ska det gå till?  

Hur ser trafikplaneringen ut? 

Hälsa och säkerhet, var är planeringen för översvämningar? Vilka är de konkreta åtgärderna ni har 

för att skydda staden från översvämningar? När kan vi se något mer konkret?  

Kommer coronakrisen påverka byggnationer eller projekt?  

Jordbruksmark, finns det någon plan för mer jordbruk i Kungsbacka? Med tanke på den tid vi är 

inne i just nu så ser man betydelsen av att kunna vara självförsörjande. Vi är inne i ett stort skifte 

nu. Den här planen är väl klar innan det att vi gick in i den här krisen.  

Den jordbruksmark som ni har märkt ut, är den aktiv och används för jordbruk?  

Mer hårdyta i staden gör att vi blir mer utsatta för översvämning. 

Var är de gröna lungorna i staden? Det är viktigt när vi växer. Trädens betydelse för temperaturen 

i staden.  

Det märks att ni försöker. Ni är duktiga på att plantera.  

Kommer vi att växa ihop med Anneberg? Elle kommer det att bli en korridor mellan. För femtio år 

sedan sades det att Kungsbacka stad och Anneberg skulle växa ihop.  

Mäter ni hur trafikströmmarna i staden nu när bron på Borgmästaregatan är avstängd för trafik? 

Det är en fantastisk yta mitt i stan. Lekplatsen och ytorna runt om är jättebra för många olika 

människor i olika åldrar.  

Föreläsning eller hearing på Fyren i sommar nära alla hade varit bra.  

Desto fler är människor som bor här desto mer avtryck på miljön blir det. Miljöpåverkan är viktig.  
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Inom utvecklingsorterna ‐ är bostadsområdena redan utpekade idag av byggnadsnämnden?  

Är det någon extra dragning av väg längs med 158:an? 

Järnvägen ligger som utredningsområde, ska det bli fyra spår?  

Övrigt: 

Hela kommunen vinner på att ha en stark centralort. Det är något vi inte har dag och det är väldigt 

ovanligt för en kommun.   

Viktigt att tänka hållbart samtidigt som vi växer. 

Gröna ytorna i staden, det behövs! Grönutveckling är en del av stadsutveckling. 

 

ÖP-föreläsning 14 maj 2020, anteckning av frågor 
Området mellan Kullavik och Särö vad gäller där? Ibland var det grönt och ibland var det 

ingenting alls.  

Hur insatta är ni i bygget av den nya vägen i Onsala? Vad gäller där? Kan ni påverka arbetet eller 

ställer ni er helt åt sidan? Det finns en hel del idéer med kollektivtrafik som vi upplever inte är 

provade. Det finns många idéer för hur man kan få folk att åka mer kollektivtrafik och ställa bilen. 

Tex ställdes Onsalasnabben in, varför då?  

Onsalavägen. Finns det något trafikreservat över Oskarsberg och Forsbäck? Kan inte hitta det? Det 

verkar som det reservatet är borta och det är ju toppen.  

När kommer ni att påbörja arbetet med fördjupad översiktsplan?  

När kan översiktsplanen antas och börja gälla?  

I östra delen av Säröcentrum ligger När får vi en riktig matvarubutik i Särö?  

Hur ser planerna ut för leden över Forsbergen och golfbanan? Vi inom golfklubben vill gärna veta 

det så snart som möjligt. När kan en sådan studie vara färdig?  

Ni säger att man ska kunna få bo vid havet. Hur kan jag få bygga ett nytt hus vid kusten? Hur har 

ni tänkt er komplettering och var i så fall?  

Har ni några utpekade områden för turism‐ och kulturvärden? Exempelvis i Åsa? 

Kompensationsåtgärder, hur långt har ni kommit med det?  

Hur ser sträckningen ut för Forsbergsleden? Kan jag se det i kartan?  

Vem avgör antal turer till och från Åsa? Vad för typ av avtal görs, treårs?  

Industrimark och företagande. Jag upplever att det saknas ett stycke om det. Det borde finnas en 

strategi och plan för hur vi ska utveckla oss inom näringslivet och turismnäringen. (Det finns i 

näringslivsstrategin) Det finns en del exempel på stora företag som vill etablera sig här men som 

har blivit nekad av kommunen. Här finns stora möjligheter.  

Urbanitet, hur ser utvecklingen ut där?  

Förvånad över att Vallda trekant inte är utpekad som ett utvecklingsområde eller som centrum.  

Hur tänker ni utveckla naturmiljöerna inne i staden? Hur är tanken på bevarandet för de större?   

Planen tar inte upp något om Lerkil, varför inte det? Hur tänker man gällande mindre antal 

tomter? Normal förtätning och ny bebyggelse. Den normala utvecklingen behöver tillgodoses.  
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Finns det något detaljförslag för hur det ska bli bra cykelvägar från tätorterna ut till havet?  

Finns det någon plan för när cykelvägen ner till Åsa ska vara klar?  

Har ni tänkt något på konkurrensen till andra kommuner i den här planen? Vi har ingen 

näringsplan vid havet alls.   

Varför är det så viktigt med kollektivtrafik? Folk kommer att fortsätta åka sin bil ändå. Varför har 

ni det som ett kriterium för de orter ni satsar på?  

Ni har gjort ett bra arbete, den digitala översiktsplanen är jättebra!  

 

ÖP-föreläsning 26 maj 2020, anteckningar av frågor 
Översiktsplanen är svår att läsa när den är digital. Jag saknar ett lager med grundkartan. Det måste 

ju finnas. Det är svårt att yttra sig om enskilt ställe när man inte kan se de detaljerna.  

Hur tidigt skickade ni material till tidningarna. Det är dåligt informerat om detta.  

Håller med om att det är brister i kommunikation. Har kommit i skymundan av pandemin. 

Tråkigt läge att ta beslut i sådant här läge. Vi vill ha längre samrådstid.  

Utställningen ni hade på Kungsmässan och stadshuset var barnslig och dåligt utformad. Den hade 

ju inte ens kartor.  

Utvecklingsorter under riktlinjer står det ”av byggnadsnämnden utpekade utvecklingsområden”. 

Argumenten för hur det ska gå till borde unna läggas till.  

Vad är det som initierar en förstudie?  

Var finns det vatten och avlopp som är möjliga att ta i anspråk? Det saknas i kartan.  

Man kommer inte ut med cykel till de orter som ska utvecklas. Det finns inga cykelvägar i området 

mellan Lerkil och Gottskär. Man kan inte cykla ut till havet.  

Jag var tvungen att skicka in en ansökan om bygglov för att få veta hur VA ligger. Ska det 

verkligen vara så?  

Hur ska man tolka tillväxtperspektivet och befolkningsprognos? Hur ska det gå med den 

fördelningen som ni berättar om?  

Ni är modiga och har ett bra verktyg. Jag hoppas att ni når den yngre målgruppen. Äntligen ska 

Kungsbacka stad växa. Har ni tagit höjd för cykling? Titta på storstäderna hur de jobbar med den 

frågan. Med hjälp av nya typer av cyklar (elcyklar) kommer man längre på kort tid. Titta på bra 

låslösningar för cyklar.  

Vi behöver ha annan service. Hälso‐ och sjukvårdsfrågan behöver prioriteras. Det finns ingen plats 

att bygga ut sjukhuset exempelvis. Fördelning med bra kulturliv så man inte ska åka till andra 

kommuner.  

Ni har inte varit på gymnasieskolorna. Ni kunde varit där och visat eran plan och för att veta att 

de kan vara med och tycka till. Ni skulle jobba mer med marknadsföringen.  

Ni har tryck på att öka bostäder, har ni också tryck på att öka företag? Vi behöver fler arbeten till 

alla som ska vara här.  

Vi vill ha konstenshus i Kungsbacka, ett väldigt levande sådant. 

Siktar ni på någon väderskyddad cykelbana?  
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Ni gör en kullerbytta i hållbarhetsfrågan då det gäller att bygga på åkermark. Ska vi bebygga 

åkermarken inom utvecklingsorterna?  

På vilket sätt framgår det att man ämnar bygga inom respektive geografi?  

Kan man göra något omvänt att man utser värdefull åkermark? Var har vi mark värd att bevara 

osv. Vi behöver ta ett extra tag kring detta. Vi är oroliga för detta. Vi har byggt på jättefin 

åkermark och det är väldigt tråkigt.  

Har ni nått ut till så många som ni hade önskat?  

Vilka planer finns läng med väg 158?  

Åkermark och åkerlappar. Det går att bygga på berg också. 

Hur har gränserna tillkommit? Om vi ska komma med synpunkter så behöver vi veta hur ni har 

resonerat när ni har satt gränserna. Är de tagna ur luften eller finns det ett resonemang bakom? 

För sedan när det bli veklighet så är gränser mycket viktiga att förhålla sig till.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Yttrande över remiss – Regional handlingsplan för suicidprevention 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar yttrande, daterat 7 april 2021, och översänder det som sitt 

svar till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

För att minska antalet självmord, beslutade riksdagen 2008 om ett handlingsprogram med nio 

strategiska åtgärdsområden. Programmets vision är att ingen människa ska behöva hamna i en sådan 

utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Handlingsprogrammet består av nio 

åtgärdsområden för att förebygga suicid. De utgår från dels ett individperspektiv, dels ett 

befolkningsperspektiv. Perspektiven kompletterar varandra, och båda är nödvändiga för att det 

förebyggande arbetet ska ha effekt. Det individinriktade arbetet syftar till att på bästa sätt stödja 

personer med risk för suicid. Det befolkningsinriktade arbetet syftar till att skapa stödjande och mindre 

riskutsatta miljöer.  

 

Regionstyrelsens arbetsutskott i Halland gav den 23 oktober 2019 i uppdrag åt Regionkontoret att 

tillsammans med berörda förvaltningar i regionen, kommuner och myndigheter under 2019–2020 ta 

fram en regional handlingsplan för suicidprevention. Detta föregicks av att Taktisk grupp Mitt i Livet 

gjort en kartläggning av hur region och kommuner arbetar med suicidprevention som presenterats för 

strategisk grupp.  

 

Under framtagandet av planen har Taktisk grupp Mitt i Livet, Taktisk grupp Barn, Unga, Familj samt 

Fokusgrupp Psykisk hälsa fått information om det pågående arbetet. I samtliga dessa grupper har 

funnits och finns representanter från kommunerna i Halland. Förvaltningen för Individ & 

Familjeomsorg har aktivt deltagit i samverkansarbetet, tillsammans med den regionala samordnaren 

och brukarrepresentanter, i framtagandet av planen under hela processen. Med anledning av detta kan 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ställa sig bakom Region Hallands handlingsplan för 

suicidprevention och avser att följa planen i de delar som rör den egna nämnden. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-07. 
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Yttrande över Region Hallands remiss: Regional handlingsplan för suicidprevention, 2021-04-07. 

Missiv om framtagen - Regional handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-08. 

Beslutsförslag anta framtagen Regional handlingsplan för Suicidprevention, 2021-03-05. 

Regional handlingsplan för suicidprevention 2021–2025. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

 

 

Karin Martinsson    Diana Brovall   

Förvaltningschef    Verksamhetschef 



 

YTTRANDE 
Nämnd 

 Datum 

2021-04-07 

Diarienummer 

IF 2021-00122 

 

 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

individochfamiljeomsorg@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 Region Hallands remiss: Regional handlingsplan för suicidprevention 

Sammanfattande inställning 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ställer sig bakom region Hallands handlingsplan för 

suicidprevention och avser att följa planen i de delar som rör den egna nämnden.  
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Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad 

Besöksadress: Södra vägen 9 

Telefon: 035-13 48 00 Fax: 035-13 54 44  

E-post: regionen@regionhalland.se 

Webb: regionhalland.se 

Org. Nr: 232100–015 

 

Mottagare 

Kungsbacka kommun 

Varberg kommun 

Hylte kommun 

Falkenberg kommun 

Halmstad kommun 

Laholm kommun 

  

Datum 

2021-03-08 

Diarienummer 

RS160734 

 
Missiv 

Framtagen regional handlingsplan för suicidprevention. 

 

Översänder härmed framtagen regional handlingsplan suicidprevention för antagande i er 

kommun. Den regionala handlingsplanen har tagits fram genom ett processorienterat 

arbetssätt där representanter för hälso och sjukvård, kommuner, myndigheter, civilsamhälle 
och brukarorganisationer medverkat. 

Ärendet förväntas gå upp för politisk hantering i regionstyrelsen den 17 mars 2021 med 

följande förslag till beslut: 
”Regionstyrelsens Hälso och sjukvårdsutskott föreslår Regionstyrelsen besluta att  

anta framtagen regional handlingsplan för suicidprevention”. 

 

Bifogar tjänsteskrivelse för kännedom samt regional handlingsplan för suicidprevention för 

eget antagande. 

 

 

 

Regionkontoret 

Maria Nilsson 
Utvecklingsstrateg 
Kvalitet inom hälso och sjukvård 
Tfn mobil 0708 705114 

 
 

 

mailto:regionen@regionhalland.se
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Regionkontoret 

Hälso- och sjukvård 

Maria Nilsson 

Utvecklingsstrateg  

Beslutsförslag 

Datum 

2021-03-05 

Diarienummer 

RS160734 

Regionstyrelsen 

 
Beslutsförslag Anta framtagen regional handlingsplan 
för Suicidprevention 

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta 
att  

 anta framtagen regional handlingsplan för suicidprevention. 

 kostnaden 900 tkr för en permanent samordningstjänst finansieras 
under 2021 med Hälso och sjukvårdens utvecklingsmedel och hanteras 
i ordinarie budgetprocess för 2022 och framåt. 

Sammanfattning 

Regionstyrelsens arbetsutskott gav 191023 i uppdrag åt Regionkontoret att 

tillsammans med berörda förvaltningar, kommuner och myndigheter under 

2019-2020 ta fram en regional handlingsplan för suicidprevention. 

 

Syftet med den framtagna regionala handlingsplanen för suicidprevention är 

att skapa förutsättningar för bättre samordning, struktur och hållbarhet över 

tid i det suicidpreventiva arbetet. På sikt är målet att antalet suicid och 

suicidförsök i Halland ska minska. 

 

För att omhänderta insatser i planen, stödja och samordna kunskapsstyrning, 

samt skapa förutsättningar för samordning och struktur över tid bör en 

permanent samordnarfunktion för det suicidpreventiva arbetet inrättas. 

Samordnarfunktionen behöver årligen finansieras med 900tkr, och funktionen 

ska tillhöra psykiatrin. 
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Bakgrund 

Folkhälsomyndigheten är samordnade myndighet för suicidprevention och 
den nationella handlingsplanen för suicidprevention. Där föreslås att 
regionerna tar fram en regional handlingsplan som utgår från det nationella 
programmet för suicidprevention, och som beskriver både möjliga insatser 
och åtaganden från hälso och sjukvård, kommuner, myndigheter och 
civilsamhälle. För att stödja och samordna kunskapsstyrning och som stöd för 
lokalt och regionalt arbete föreslås vidare att alla regioner inrättar en regional 
samordnarfunktion.  
 

Regionstyrelsens arbetsutskott gav 191023 i uppdrag åt Regionkontoret att 
tillsammans med berörda förvaltningar, kommuner och myndigheter under 
2019-2020 ta fram en regional handlingsplan för suicidprevention. 
Framtagen plan syftar till att skapa förutsättningar för bättre samordning, 
struktur och hållbarhet över tid. För att möjliggöra detta bör en permanent 
regional samordnarfunktion inrättas. Detta ligger i linje med 
Folkhälsomyndighetens intentioner att ett långsiktigt arbete med struktur och 
samordning regionalt och lokalt är avgörande för att antalet personer som 
avlider i suicid ska minska. 
 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 

Beslutet innebär att kostnaden 900 tkr för en permanent samordningstjänst 
finansieras under 2021 med Hälso och sjukvårdens utvecklingsmedel och 
hanteras i ordinarie budgetprocess för 2022 och framåt. Det innebär en 
förstärkning av anslaget till psykiatrin. 
 

 

Regionkontoret 

Jörgen Preuss  
Regiondirektör  

Martin Engström  
Hälso och sjukvårdsdirektör 

   

Bilaga: 

Regional handlingsplan för suicidprevention 
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Styrelsens/nämndens beslut delges 

 Driftnämnden Psykiatri 
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Bakgrund 

Suicid är ett folkhälsoproblem som innebär såväl förlust av människoliv som påfrestningar för 

närstående, efterlevande och omgivningen i stort. Suicid är en folkhälsofråga som berör flera 
samhällsaktörer, och ett suicidförebyggande arbete behöver därför innehålla både  

befolkningsinriktade och individinriktade åtgärder.  

Suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) i Halland för åren 2014-2018 var 14,5. Det är i 

nivå med suicidtalet i riket (1).

Framtagande 

Den regionala handlingsplanen har tagits fram genom ett processorienterat arbetssätt, 

där representanter för hälso- och sjukvård, kommuner, regional utveckling, 

myndigheter, civilsamhälle och brukarorganisationer medverkat.  Uppdraget har 

utgått från Regionstyrelsen och finansierats med medel ur den nationella 

överenskommelsen Psykisk hälsa. Arbetet inleddes med ett större rådslag där sex 

fokusområden lyftes fram. Arbetet kring dessa områden har sedan skett i mindre 

arbetsgrupper. 

Övergripande mål 

Syftet med en regional handlingsplan för suicidprevention är att skapa strukturer för 

ett långsiktigt, hållbart och samordnat suicidpreventivt arbete i Halland. 

Handlingsplanen ska fungera som ett stöd för verksamheterna för att stärka det 
gemensamma suicidpreventiva arbetet. På sikt är målet att antalet suicid och 

suicidförsök i regionen ska minska.  

Hur ska handlingsplanen användas? 

Handlingsplanen gäller under 2021-2025. En regional samordnarfunktion inrättas för 

att tillsammans med verksamheterna implementera handlingsplanen. Gemensam 

information om det suicidpreventiva arbetet publiceras på vårdgivarwebben.  

I handlingsplanen finns förslag om mål som går att genomföra inom befintliga 

strukturer. Planen innehåller också förslag om mål som innebär kostnader, då särskilt 

fokusområdet Kompetensutveckling.  

Uppföljning 

Indikatorerna i handlingsplanen följs årligen. Handlingsplanen ska utvärderas och 

revideras efter två och fem år.  



 

 

 

 
 
 
Fokusområden 

Handlingsplanen är indelad i sex fokusområden, som innefattar både befolknings-

inriktade preventiva insatser, insatser riktade till specifika riskgrupper och insatser till 

dem som behöver dem mest. Utgångspunkten är att suicidpreventiva insatser som 

består av flera olika komponenter har större chans att nå resultat (2). 

 

Att främja det friska och minska stigma 

Att främja det friska och verka för ett socialt hållbart samhälle innebär att arbeta för 

att alla ska kunna leva ett gott liv med god hälsa, och att sträva efter att minska 

skillnader i hälsa och livschanser. Arbetet med social hållbarhet innefattar flera kända 

riskfaktorer för suicid, såsom ojämlikhet i utbildning och ekonomiska möjligheter, 

ensamhet, diskriminering, våld och beroende. Det arbete som bedrivs för ett socialt 

hållbart samhälle inom såväl regionen, kommunerna, myndigheter och civilsamhälle 
bör därför ses som en förutsättning för det suicidpreventiva arbetet.  

Att öka kunskap och minska stigma är ett sätt att motverka utanförskap och 

diskriminering. Stigmat kring psykisk ohälsa och suicid är fortfarande utbrett och 

leder till negativa konsekvenser vad gäller såväl fysisk som psykisk hälsa, samt 

ojämlikhet i livschanser. Stigma och okunskap kan också leda till en osäkerhet hos 

omgivningen, som gör att man inte vågar fråga hur någon mår. I arbetet med att 

minska stigma och öka allmänhetens kunskap är såväl regionens, kommunernas, 
myndigheternas och civilsamhällets krafter nödvändiga. 

Mål:  

● Att minska påverkbara skillnader i hälsa genom främjande och 

förutsättningsskapande insatser. 

● Att stärka arbetet med att minska stigma och sprida kunskap om psykisk 

ohälsa och suicid till medborgare, civilsamhälle och näringsliv.  

Indikatorer:  

 Det hälsofrämjande arbetet följs i befolkningsinriktade enkäter på 

övergripande nivå.  

Regional 
handlingsplan för 
suicidprevention

Att främja det 
friska och minska 

stigma

Suicidprevention i 
fysisk miljö

Skolbaserad 
prevention

Kompetens-
utveckling

Stärkt vårdkedja 
och samverkan

Stöd till 
efterlevande



 

 

 

 

 
 
Suicidprevention i fysisk miljö 

Att försvåra suicidhandlingar genom olika åtgärder i fysisk miljö är en intervention 

med stark evidens för att förebygga suicid (2) (3). Ett sådant arbete kan organiseras 

på olika sätt i kommunerna utifrån behov och förutsättningar, men det kan vara en 

fördel att en säkerhetssamordnare eller koordinator har en samordnande funktion. 

Arbetet organiseras på ett tydligt sätt i samverkan mellan berörda aktörer, som 

kommunernas förvaltningar för samhällsbyggnad, teknik, väg och park, kommunala 
bostadsbolag, Räddningstjänst, Trafikverket och polis. Kommunen har det 

huvudsakliga ansvaret. Det suicidpreventiva arbetet bör utgå från en analys av risker, 

både i planering och i befintlig miljö (4). 

 Mål:  

 Att alla kommuner har ett känt arbetssätt för att förebygga suicid i fysisk 
miljö.  

  
Indikator:  

 Antal kommuner som har ett känt arbetssätt för förebygga suicid i fysisk 

miljö.  

 

Skolbaserad suicidprevention 
Den vardagliga närmiljön har störst förutsättningar att förebygga psykisk ohälsa och 

identifiera personer med ökad risk för suicid. Hemmet och skolan är de två arenor 
som har en särställning som viktiga arenor i detta arbete. De senaste årens trend med 

ökande suicidtal i åldersgruppen 15-24 år (2) gör det angeläget att lyfta fram skolan 

som en särskilt viktig arena i den regionala handlingsplanen. Samverkan mellan skola 

och föräldrar är en därför viktig faktor för att uppnå resultat i det suicidpreventiva 

arbetet.   

Det finns behov av att stödja både elever, föräldrar och personal i skolan genom 

utbildningsinsatser i suicidpreventiva metoder. I det skolbaserade preventiva arbetet 

har ungdomsmottagningarna en viktig roll i sitt utåtriktade uppdrag. Det är också 

angeläget att fokusera på samverkan med aktörer såsom socialtjänst och polis. 

Regionen och kommunerna bör tillsammans ta fram en struktur för detta arbete. 

Mål: 

 Att skolbaserade suicidpreventiva program eller insatser implementeras.  

Indikatorer: 

 Andel skolor som implementerat skolbaserade preventionsprogram.  



 

 

 

 
 
 
 
Kompetensutveckling 

Medarbetare ska inom ramen för sitt kompetensområde och sin verksamhet kunna 

identifiera personer i risk och agera för att förhindra suicid. En förutsättning för det 

är att personalen har kännedom om den egna verksamhetens rutiner, samt stöd för 

att kunna följa dem. 

Olika målgrupper har olika behov av kompetensutveckling. Medarbetare på 

grundläggande nivå, till exempel inom viss verksamhet inom kommunerna och i viss 

hälso- och sjukvård, ska kunna identifiera, stödja och hänvisa suicidnära personer till 
rätt vård. I närsjukvården behöver medarbetare dessutom kunna bedöma och i viss 

mån behandla suicidalitet. Medarbetare i specialistpsykiatrisk vård ska, utöver 

ovanstående, kunna behandla och följa upp suicidnära personer. Medarbetare i akuta 

verksamheter behöver särskild kunskap om att möta personer i akut suicidal kris.  

 

De lärformer som används bör främja effektivt lärande och ha så hög evidens som 

möjligt utifrån de behov och lärmål som identifierats i verksamheten. De bör 

innefatta verksamhetens rutiner och främja samarbete mellan olika verksamheter.  

Regionen har ett ansvar för att stödja implementeringen och strukturen kring olika 

kompetensutvecklingsinsatser. Ytterst ansvarar dock varje verksamhet för att den 

egna personalens kompetensutvecklingsbehov tillgodoses. 

Mål:  

 Att det finns en regional struktur för kompetensutveckling.   

 Att medarbetare erbjuds kompetensutveckling i enlighet med planen.  

Indikatorer:  

 Andel medarbetare som erbjuds kompetensutveckling i enlighet med planen.  

• Identifiera, stödja, hänvisaGRUNDLÄGGANDE NIVÅ

• Identifiera, bedöma, hänvisa, ibland 
behandla och följa upp

NÄRSJUKVÅRD

• Identifiera, bedöma, behandla, följa upp, 
hänvisa

SPECIALISTPSYKIATRISK 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

• Bedöma, agera, stödja, hänvisaAKUT NIVÅ



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Stärkt vårdkedja och samverkan 

En fungerande vårdkedja och samverkan kräver att medarbetare har kunskap om 

suicidalitet, kunskap om sin egen och andra verksamheters uppdrag och ansvar, att 

det finns tydliga kanaler för kommunikation samt struktur för uppföljning av 

suicidnära personer. I vården kring suicidnära personer ska närstående så långt det är 

möjligt involveras i vården, och deras behov ska uppmärksammas.  

 

 

 

Mål:  

 att stärka samverkan mellan kommun, närsjukvård och psykiatri genom lokala 
samverkansforum.  

 att skapa gemensamt arbetssätt för bedömning, informationsöverföring och 
vårdövergångar av suicidnära personer, till exempel genom regional riktlinje 

eller sammanhållet vårdförlopp.  

 att stärka samverkan mellan larmcentral, räddningstjänst, polis, och ambulans 
i suicidrelaterade ärenden genom att en gemensam handbok tas fram.  

Indikatorer:  

 Lämpliga indikatorer får utgå från de arbetssätt som tas fram.  

Vårdkedja

Kunskap om 
suicidalitet

Kunskap 
om 

uppdrag/ 
ansvar

Kanaler för 
kommunikation

Struktur för 
uppföljning



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Stöd till efterlevande 

Efterlevande till personer som avlidit i suicid har ett behov av stöd. Stödbehovet kan 

se olika ut beroende på den efterlevandes egna resurser, nätverk och situation. 

Erfarenheten av att ha en närstående som tagit sitt liv är en riskfaktor för psykisk 

ohälsa och suicidhandlingar (5). Efterlevandestöd ska därför ses som en 

suicidpreventiv insats.  

Mål: 

 Att en struktur för efterlevandestöd tas fram i samverkan mellan psykiatri, 
närsjukvård och andra berörda aktörer.  

 Att tillgängliggöra information till efterlevande om de stödmöjligheter som 
finns i vården, hos kommuner och civilsamhälle.  

 

Indikator:  

 Lämpliga indikatorer får utgå från den struktur för efterlevandestöd som tas 

fram.  
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2021-03-11 
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Socialdepartementet 
Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik 
Kajsa Laxhammar 
08-4059681 

  

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Fredsgatan 8 
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se 

 

Remittering av författningsförslag i promemorian Barnets bästa 

när vård enligt LVU upphör 

Remissinstanser 

Barnens rätt i samhället 

Barnombudsmannen  

Barnrättsbyrån 

Bollnäs kommun 

Botkyrka kommun 

Capio 

Domstolsverket 

Falköpings kommun 

Familjehemmens riksförbund 

Förvaltningsrätten i Linköping  

Förvaltningsrätten i Luleå 

Förvaltningsrätten i Malmö 

Förvaltningsrätten i Stockholm  
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Göteborgs kommun 

Göteborgs universitet 

Helsingborgs kommun 

Hudiksvalls kommun  

Hultsfreds kommun 

Hällefors kommun 

Hörby kommun 

Inspektionen för vård och omsorg 

Integritetsskyddsmyndigheten 

Jokkmokks kommun 

Justitiekanslern 

Jämställdhetsmyndigheten 

Kalmar kommun 

Kammarrätten i Göteborg 

Kammarrätten i Stockholm 

Karlshamn kommun 

Karlskrona kommun 

Knas Hemma 

Knivsta kommun 

Kristinehamn kommun 

Kungsbacka kommun 
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Linköping kommun 

Luleå kommun 

Lunds kommun 

Lunds universitet 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Malmö kommun  

Maskrosbarn 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Norrköping kommun 

Nässjö kommun 

Region Gotland 

Region Norrbotten 

Region Skåne 

Region Stockholm 

Riksdagens ombudsmän (JO) 

Riksförbundet för Familjers Rättigheter 

Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård 

Rädda barnen 

Skellefteå kommun 

Socialstyrelsen 
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Statens institutionsstyrelse 

Stiftelsen allmänna barnhuset 

Stockholms kommun  

Stockholms universitet 

Sveriges Advokatsamfund 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Unicef 

Varbergs kommun 

Vilhelmina kommun 

Vårdföretagarna 

Västerås kommun 

Växjö kommun 

Örnsköldsviks kommun 

Östersunds kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast  

den 11 juni 2021. Remissinstanserna ska särskilt uppmärksamma och ta 

ställning till förslag, avvägningar och bedömningar i kap. 9.2.1, kap. 11.1 och 

kap. 12. 

Svaren bör lämnas per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med 

kopia till s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2021/02397 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 
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enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

Frågor under remisstiden besvaras av Kajsa Laxhammar, 

Socialdepartementet, Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik, 

telefon 08-405 96 81. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av 

promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa två tryckta exemplar av 

promemorian via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.  

  

https://reg-intern.store.elanders.com/
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 
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Förord 

Socialministern, statsrådet Lena Hallengren, gav den 30 april 2020 i 
uppdrag åt kanslirådet Charlotte Lönnheim att biträda 
Socialdepartementet med att utreda hur principen om barnets bästa 
kan stärkas vid beslut om tvångsvårdens (LVU) upphörande. 
Utredaren har till sin hjälp haft en arbetsgrupp bestående av 
representanter från Socialdepartementet, Justitiedepartementet och 
Arbetsmarknadsdepartementet. 

 
Med denna promemoria är uppdraget slutfört. 

 
Stockholm den 25 februari 2021 

 
 

Charlotte Lönnheim 
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1 Promemorians huvudsakliga 
innehåll 

I promemorian lämnas förslag som syftar till att stärka principen om 
barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för 
barn som vårdas enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Principen om barnets bästa stärks i samband med bedömning av om 
vård enligt LVU ska upphöra 

När vård med stöd av LVU inte längre behövs ska socialnämnden 
enligt 21 § LVU besluta att vården ska upphöra. I syfte att ytterligare 
stärka tryggheten, säkerheten och stabiliteten för barn och tillvarata 
barnets bästa föreslås i promemorian att en bestämmelse införs i 21 § 
LVU som innebär att socialnämnden inte får besluta att vård ska 
upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har 
förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. Förslaget 
omfattar barn som vårdas enligt 2 § LVU, dvs. på grund av fysisk 
eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen 
eller något annat förhållande i hemmet. Förslaget är en kodifiering 
av praxis. Genom att i lagstiftningen lyfta upp och kodifiera praxis 
markeras vikten av att vården inte får upphöra för tidigt. Förslaget 
innebär en tydlighet för socialnämnden och är viktig ur ett rätts-
säkerhetsperspektiv. 

Enligt 24 § LVU får förvaltningsrätten, efter ansökan av 
socialnämnden, för viss tid eller tills vidare förbjuda den som har 
vårdnaden om en underårig att ta denne från ett enskilt hem om det 
finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas 
om han eller hon skiljs från hemmet (flyttningsförbud). I syfte att 
ytterligare stärka tryggheten och säkerheten för placerade barn och 
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ytterligare stärka principen om barnets bästa föreslås att social-
nämnden ska överväga om det finns skäl att ansöka om 
flyttningsförbud när ett barn är placerat i ett familjehem eller annat 
enskilt hem och socialnämnden överväger eller prövar om vård 
fortfarande behövs. Förslaget omfattar både barn som vårdas med 
stöd av LVU och med stöd av SoL. Genom förslaget säkerställs att 
socialnämnden beaktar bestämmelsen om flyttningsförbud vid 
övervägande eller prövning av om vården ska upphöra. Förslaget kan 
därmed antas bidra till ökad trygghet och stabilitet för placerade 
barn. 

För att stödja kommunerna i tillämpningen görs bedömningen 
att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att öka kunskapen om flyttnings-
förbud och ta fram ett stöd om möjligheten att ansöka om flytt-
ningsförbud och besluta om tillfälligt flyttningsförbud. Genom ett 
sådant uppdrag till Socialstyrelsen bedöms säkerheten och 
stabiliteten öka för placerade barn. 

Socialnämndens skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden 
enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken tidigareläggs 

Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat enskilt 
hem än föräldrahemmet och är det uppenbart att det är bäst för 
barnet att det rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden 
flyttas över till den eller dem som har tagit emot barnet eller någon 
av dem, ska rätten utse denne eller dessa att såsom särskilt 
förordnade vårdnadshavare utöva vårdnaden om barnet (6 kap. 8 § 
första stycket föräldrabalken). Frågor om överflyttning av vård-
naden prövas på talan av socialnämnden (6 kap. 8 § andra stycket 
föräldrabalken). När den unge har varit placerad i samma familjehem 
under tre år från det att placeringen verkställdes, ska socialnämnden 
särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden (13 § LVU och 6 kap. 8 § SoL). 

I promemorian föreslås att socialnämnden senast när barnet varit 
placerad i samma familjehem under två år särskilt ska överväga om 
det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden. Ett 
övervägande senast efter två års placering i familjehem kan medföra 
att fler fall kan komma under domstolens prövning och att fler 
vårdnadsöverflyttningar kan komma till stånd i de fall förutsätt-
ningarna för en överflyttning av vårdnaden är uppfyllda. Detta 
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bedöms öka tryggheten och stabiliteten och stärka principen om 
barnets bästa för fler placerade barn. 

Socialnämnden ska följa upp barns situation efter det att vård enligt 
LVU har upphört 

I syfte att öka tryggheten och stabiliteten för barn efter avslutad vård 
enligt LVU föreslås en skyldighet för socialnämnden att följa upp 
situationen för den som är under 18 år efter att vård enligt LVU har 
upphört. Uppföljningsskyldigheten föreslås gälla oavsett samtycke 
från vårdnadshavaren och den unge, om han eller hon har fyllt 15 år. 
En uppföljning ska avslutas senast sex månader från det att 
socialnämndens uppföljningsskyldighet inträder. En uppföljning ska 
avslutas tidigare om socialnämnden finner skäl att inleda en 
utredning enligt 11 kap. 1 § första stycket SoL. Vid en uppföljning 
får socialnämnden konsultera sakkunniga och i övrigt ta de 
kontakter som behövs samt samtala med den unge utan vårdnads-
havarens samtycke. Socialnämnden ska underrätta den unge, om han 
eller hon har fyllt 15 år, och vårdnadshavare som berörs när 
uppföljningen inleds respektive avslutas. 

Socialnämnden får befogenhet att besluta om drogtester för 
vårdnadshavare och föräldrar till barn som vårdas enligt LVU 

Socialnämnden föreslås få en befogenhet att i vissa situationer 
besluta att en vårdnadshavare eller en förälder till barn som vårdas 
enligt LVU ska lämna prov för kontroll av om han eller hon är 
påverkad av alkoholhaltiga drycker, narkotika m.m. inför umgänge 
och inför prövning av om vård ska upphöra. Syftet med förslaget är 
att tillföra socialnämnden ytterligare verktyg vid bedömning inför 
umgänge och inför prövning av om vård enligt 21 § LVU kan 
upphöra. Förslaget syftar till att bidra till att säkerställa barnens 
behov av trygghet och stabilitet och att ytterligare stärka principen 
om barnets bästa. Ett beslut av socialnämnden om att en vårdnads-
havare eller en förälder ska lämna sådant prov föreslås kunna 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 
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Ikraftträdande 

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.
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2 Lagtext 

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

dels att 1, 13, 21 och 41 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 13 b, 13 c, 14 b, 21 b, 

och 21 c §§ av följande lydelse, 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 §1 
Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i 
samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare 
enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska 
präglas av respekt för den unges människovärde och integritet.  

Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, 
om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det 
kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av 
den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när 
den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv. 

Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men  
inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och 
personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård 
och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges 
samtycke. 

Vissa andra åtgärder får vidtas 
utan samtycke enligt 22, 24 och 
31 a §§. 

Vissa andra åtgärder får vidtas 
utan samtycke enligt 21 b, 22, 24, 
och 31 a §§. 

 
1 Senaste lydelse 2020:352. 
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Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara 
avgörande. 

13 §2 
Har den unge beretts vård med stöd av 2 §, ska socialnämnden minst 
en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande 
behövs och hur vården bör inriktas och utformas. 

Har den unge beretts vård med stöd av 3 §, ska socialnämnden 
inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva 
om vård med stöd av lagen ska upphöra. Denna fråga ska därefter 
prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning. 

När den unge har varit place-
rad i samma familjehem under tre 
år från det att placeringen verk-
ställdes, ska socialnämnden sär-
skilt överväga om det finns skäl att 
ansöka om överflyttning av vård-
naden enligt 6 kap. 8 § föräldra-
balken. Därefter ska frågan över-
vägas årligen. 

Vid övervägande enligt tredje 
stycket ska följande särskilt be-
aktas: 

– den unges och familjehems-
föräldrarnas inställning till en 
vårdnadsöverflyttning, 

– den unges relation till fa-
miljehemsföräldrarna och deras 
förmåga att tillgodose den unges 
behov av en trygg och god uppväxt,  

– familjehemsföräldrarnas in-
ställning till och förmåga att till-
godose den unges behov av kon-
takt med sina föräldrar och  
andra närstående, och 

– den unges relation till sina 
föräldrar. 

 

 

 
2 Senaste lydelse 2020:1259. 
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 13 b § 
När socialnämnden överväger om 
vård enligt denna lag fortfarande 
behövs eller prövar om vård ska 
upphöra, ska socialnämnden 
också överväga om det finns skäl 
att ansöka om flyttningsförbud 
enligt 24 § om den unge är plac-
erad i ett hem som avses i 6 kap. 
6 § första stycket socialtjänstlagen 
(2001:453). 

 
 13 c § 

Socialnämnden ska senast när den 
unge har varit placerad i samma 
familjehem under två år från det 
att placeringen verkställdes, sär-
skilt överväga om det finns skäl att 
ansöka om överflyttning av vård-
naden enligt 6 kap. 8 § föräldra-
balken. Därefter ska frågan över-
vägas årligen. 

Vid övervägande enligt andra 
stycket ska följande särskilt be-
aktas: 

– den unges och familjehems-
föräldrarnas inställning till en 
vårdnadsöverflyttning, 

– den unges relation till fa-
miljehemsföräldrarna och deras 
förmåga att tillgodose den unges 
behov av en trygg och god upp-
växt,  

– familjehemsföräldrarnas in-
ställning till och förmåga att till-
godose den unges behov av kon-
takt med sina föräldrar och andra 
närstående, och 
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– den unges relation till sina 
föräldrar. 

 
 14 b § 

Inför umgänge får social-
nämnden, om det finns anledning 
till det, besluta att vårdnads-
havare eller föräldrar ska lämna 
blod-, urin-, utandnings-, saliv-, 
svett- eller hårprov för kontroll av 
om han eller hon är påverkad av 
narkotika, alkoholhaltiga drycker, 
andra berusningsmedel, sådant 
medel som avses i 1 § lagen 
(1991:1969) om förbud mot vissa 
dopningsmedel eller sådan vara 
som omfattas av lagen (1999:42) 
om förbud mot vissa hälsofarliga 
varor.  

Socialnämnden får också, om 
det finns anledning till det, besluta 
att vårdnadshavare ska lämna 
sådana prov som anges i första 
stycket för kontroll av om vård-
nadshavaren är påverkad av 
någon sådan dryck eller vara eller 
något sådant medel som anges i 
första stycket inför prövning av 
om vård enligt 21 § ska upphöra. 

Ett beslut enligt första eller 
andra stycket får endast fattas om 
inte annat motiveras av medi-
cinska och liknande skäl. Ett 
sådant beslut får endast fattas i 
den mån åtgärden är försvarlig 
med hänsyn till dess syfte och 
övriga omständigheter. Vidare 
gäller att kontrollen får genom-
föras endast i den form och ut-
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sträckning som är nödvändig för 
det angivna syftet. 

 
21 §3 

När vård med stöd av denna lag 
inte längre behövs, skall social-
nämnden besluta att vården skall 
upphöra. Nämnden skall noga 
förbereda den unges återförening 
med den eller dem som har 
vårdnaden om honom eller henne. 

När vård med stöd av denna lag 
inte längre behövs, ska social-
nämnden besluta att vården ska 
upphöra. Har vården beslutats 
med stöd av 2 § får social-
nämnden inte besluta att den ska 
upphöra förrän de omständigheter 
som föranledde vården har för-
ändrats på ett varaktigt och 
genomgripande sätt. 

Nämnden ska noga förbereda 
den unges återförening med den 
eller dem som har vårdnaden om 
honom eller henne. 

Vård som har beslutats med 
stöd av 2 § skall upphöra senast 
när den unge fyller 18 år. 

Vård som har beslutats med 
stöd av 3 § skall upphöra senast 
när den unge fyller 21 år. 

Vård som har beslutats med 
stöd av 2 § ska upphöra senast 
när den unge fyller 18 år. 

Vård som har beslutats med 
stöd av 3 § ska upphöra senast 
när den unge fyller 21 år. 

 
 21 b § 

Socialnämnden ska följa upp 
situationen för den som är under 
18 år när vård har upphört enligt 
21 §. 

Om den unge ska återförenas 
med den eller dem som har vård-
naden om honom eller henne när 
vård har upphört enligt 21 § men 
återföreningen behöver förbere-
das, ska socialnämnden följa upp 
den unges situation först när åter-
förening har skett. 

 
3 Senaste lydelse 2003:406. 
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Om flyttningsförbud eller till-
fälligt flyttningsförbud har med-
delats i samband med att vård har 
upphört enligt 21 § ska social-
nämnden följa upp den unges 
situation först när ett sådant för-
bud har upphört och den unge har 
återförenats med den eller dem 
som har vårdnaden om honom 
eller henne. 

 
 21 c § 

Vid en uppföljning enligt 21 b § 
får socialnämnden ta de kontakter 
som anges i 11 kap. 2 § första 
stycket socialtjänstlagen 
(2001:453) och samtala med den 
unge i enlighet med 11 kap. 10 § 
tredje stycket socialtjänstlagen. 

Socialnämnden ska underrätta 
den unge, om han eller hon har 
fyllt 15 år, och vårdnadshavare 
som berörs när uppföljningen in-
leds respektive avslutas. 

En uppföljning ska avslutas 
senast sex månader från det att 
socialnämndens 
uppföljningsskyldighet inträder 
enligt 21 b §. Uppföljningen ska 
också avslutas om nämnden in-
leder en utredning enligt 11 kap. 
1 § första stycket socialtjänstlagen. 

 
41 §4 

Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltnings-
domstol, när nämnden har  

1. beslutat om var vården av den unge ska inledas eller beslutat i 
fråga om att flytta den unge från det hem där han eller hon vistas,  

 
4 Senaste lydelse 2020:352. 
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2. beslutat i fråga om fortsatt vård med stöd av lagen,  
3. med stöd av 14 § beslutat i fråga om umgänge eller beslutat att 

den unges vistelseort inte ska röjas,  
4. fattat beslut enligt 22 § eller prövat om ett sådant beslut ska 

upphöra att gälla,  
5. med stöd av 31 § beslutat i fråga om umgänge,  
6. beslutat i fråga om fortsatt flyttningsförbud,  
7. beslutat i fråga om upphörande av ett fortsatt omhänder-

tagande för tillfällig vård,  
8. beslutat i fråga om fortsatt 

utreseförbud, eller  
9. beslutat i fråga om till-

fälligt undantag från ett utrese-
förbud.  
 

8. beslutat i fråga om fortsatt 
utreseförbud,  

9. beslutat i fråga om till-
fälligt undantag från ett utrese-
förbud, eller 

10. med stöd av 14 b § beslutat 
i fråga om blod-, urin-, utand-
nings-, saliv-, svett- eller hårprov. 

Andra beslut av nämnden enligt denna lag får inte överklagas.  
Rättens beslut enligt 8 och 31 f §§ i fråga om förlängd ansök-

ningstid och enligt 32 § om läkarundersökning får inte överklagas. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2022. 
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2.2 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453) 

Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453) 
dels att 6 kap. 8 § och 11 kap. 4 b § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 kap. 8 a och 8 b §§ av 

följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 kap. 
8 §1 

Vårdas ett barn med stöd av denna lag i ett annat hem än det egna, 
ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om 
vården fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas. 

När barnet har varit placerat i 
samma familjehem under tre år 
från det att placeringen verk-
ställdes, ska socialnämnden sär-
skilt överväga om det finns skäl att 
ansöka om överflyttning av vård-
naden enligt 6 kap. 8 § föräldra-
balken. Därefter ska frågan över-
vägas årligen. 

Vid övervägande enligt andra 
stycket ska följande särskilt be-
aktas: 

– barnets och familjehemsför-
äldrarnas inställning till en vård-
nadsöverflyttning, 

– barnets relation till familje-
hemsföräldrarna och deras för-
måga att tillgodose barnets behov 
av en trygg och god uppväxt,  

– familjehemsföräldrarnas in-
ställning till och förmåga att till-
godose barnets behov av kontakt 

 

 
1 Senaste lydelse 2020:1260. 
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med sina föräldrar och andra när-
stående, och 

– barnets relation till sina för-
äldrar. 
 

 8 a § 
När ett barn är placerat i ett hem 
som avses i 6 kap. 6 § första 
stycket ska socialnämnden över-
väga om det finns skäl att ansöka 
om flyttningsförbud enligt 24 § 
lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
om  

1. socialnämnden överväger 
om vård enligt 6 kap. 8 § fort-
farande behövs, eller  

2. vårdnadshavare eller den 
unge, om han eller hon har fyllt 
15 år, begär att vården ska upp-
höra. 

 
 8 b § 

Socialnämnden ska senast när 
barnet har varit placerat i samma 
familjehem under två år från det 
att placeringen verkställdes, sär-
skilt överväga om det finns skäl att 
ansöka om överflyttning av vård-
naden enligt 6 kap. 8 § föräldra-
balken. Därefter ska frågan över-
vägas årligen. 

Vid övervägande enligt andra 
stycket ska följande särskilt be-
aktas: 

– barnets och familjehemsför-
äldrarnas inställning till en vård-
nadsöverflyttning, 
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– barnets relation till familje-
hemsföräldrarna och deras för-
måga att tillgodose barnets behov 
av en trygg och god uppväxt,  

– familjehemsföräldrarnas in-
ställning till och förmåga att till-
godose barnets behov av kontakt 
med sina föräldrar och andra när-
stående, och 

– barnets relation till sina för-
äldrar. 

11 kap. 
4 b §2 

Socialnämnden får besluta om 
uppföljning av ett barns situa-
tion efter det att en placering i 
ett familjehem eller i ett hem för 
vård eller boende har upphört. 

Socialnämnden får besluta om 
uppföljning av ett barns situa-
tion efter det att en placering 
med stöd av denna lag i ett 
familjehem eller i ett hem för 
vård eller boende har upphört. 

En sådan uppföljning får ske om barnet, utan att förhållanden 
som avses i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga föreligger, bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller 
skydd men samtycke till sådan åtgärd saknas. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2022. 
 

 
2 Senaste lydelse 2012:776. 
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3 Uppdraget och dess 
genomförande 

3.1 Uppdragets innehåll 

Jag har fått i uppdrag att biträda Socialdepartementet med att utreda 

– hur principen om barnets bästa kan stärkas i samband med 
bedömning av om vården enligt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) ska upphöra, 

– om det finns ett behov av att tidigarelägga socialnämndens 
skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 
8 § föräldrabalken, 

– om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att besluta att 
vårdnadshavare eller förälder ska uppvisa resultat av prov för 
kontroll av påverkan av narkotika, alkoholhaltiga drycker m.m. 
inför och i samband med umgänge och i samband med social-
nämndens bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra, och 

– om det bör införas en skyldighet för socialnämnden att följa upp 
barns situation efter det att en placering har upphört. 

Den första delen i uppdraget består i att utreda hur principen om 
barnets bästa kan stärkas i samband med bedömning av om vård 
enligt LVU ska upphöra. 

Den andra delen i uppdraget är att utreda om det finns behov av 
att tidigarelägga socialnämndens skyldighet att överväga överflytt-
ning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken eller på annat sätt 
ändra bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och LVU 
om socialnämndens skyldighet att överväga vårdnadsöverflyttning 
för barn som är placerade i familjehem.  
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Den tredje delen i uppdraget är att utreda om det bör införas en 
möjlighet för socialnämnden att besluta att en vårdnadshavare eller 
en förälder ska uppvisa resultat av prov för kontroll av påverkan av 
narkotika, alkoholhaltiga drycker m.m. inför och i samband med 
umgänge mellan vårdnadshavare eller förälder och barn som vårdas 
enligt LVU. I uppdraget ingår också att utreda om en sådan 
möjlighet bör införas i samband med socialnämndens bedömning av 
om tvångsvården ska upphöra samt om socialnämnden i samband 
med beslut om tvångsvårdens upphörande ska ha möjlighet att 
uppställa villkor som innebär att vårdnadshavare eller förälder ska 
uppvisa resultat av prov för kontroll av påverkan av narkotika, 
alkoholhaltiga drycker m.m. även efter tvångsvårdens upphörande. 

Den fjärde delen i uppdraget är att utreda om det bör införas en 
skyldighet för socialnämnden att följa upp barns situation efter det 
att en placering enligt SoL eller LVU har upphört. 

Samtliga frågeställningar i uppdraget ska analyseras med 
utgångspunkt i skyddet för mänskliga fri- och rättigheter. En 
utgångspunkt i arbetet ska vara Förenta Nationernas konvention om 
barnets rättigheter (barnkonventionen) som blev svensk lag den 
1 januari 2020. Barnets eller den unges rätt att komma till tals och få 
sina synpunkter beaktade samt rätten till information ska särskilt 
beaktas. 

I uppdraget ingår att föreslå författningsändringar som bedöms 
nödvändiga. Oavsett ställningstagande ska förslag till författnings-
ändringar lämnas i de delar som nämns ovan. 

Om jag under arbetets gång bedömer att det för att fullgöra 
uppdraget finns behov av att ta upp andra frågor än de som nämns 
ovan för att öka tryggheten för långsiktigt placerade barn och för att 
stärka barnets rättigheter när en placering upphör, står det mig fritt 
att göra det. 

De författningsförslag som lämnas ska bedömas förenliga med 
såväl 2 kap. regeringsformen som Sveriges internationella åtaganden. 

Jag ska hålla sig informerad om och beakta relevant arbete som 
pågår inom Regeringskansliet och utredningsväsendet och under-
söka relevant lagstiftning i andra nordiska länder. Vid behov ska 
synpunkter från berörda myndigheter och organisationer inhämtas.  

I mitt uppdrag ingår att analysera och redovisa kostnadsmässiga 
och andra konsekvenser av lämnade förslag.  
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3.2 Utredningsarbetet 

Under utredningstiden har jag haft kontakter med företrädare för 
Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd (MFoF), Barnkonventionsutredningen, 
Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, 
Sveriges kommuner och regioner (SKR), Barnrättsbyrån och 
Maskrosbarn. 

Ett frågeformulär har skickats ut till 68 kommuner med frågor 
om och i vilken utsträckning kommunerna använder sig av s.k. 
drogtester, S2020/06992. 

Vad gäller uppgifter om andra ländes lagstiftning har jag inhämtat 
underlag och upplysningar från Socialdepartementet i Finland, Barn- 
och familjedepartementet i Danmark, Barn- och familjedeparte-
mentet i Norge och Socialdepartementet på Island. 

Till min hjälp under arbetet har jag haft en arbetsgrupp bestående 
av representanter från Socialdepartementet, Justitiedepartementet 
och Arbetsmarknadsdepartementet.  

3.3 Promemorians disposition 

Inledningsvis redogörs för gällande rätt i kapitel 4. I kapitel 5 
redogörs tidigare utredningar på området och i kapitel 6 redogörs 
för Sveriges internationella åtaganden. Kapitel 7 innehåller en 
beskrivning av lagstiftningen i de nordiska länderna. Kapitel 8 utgör 
ett inledande avsnitt till kapitlen 9-12. Kapitlen 9-12 består av 
skälstexter innehållande förslag och bedömningar. I kapitel 9 
behandlas förslag och bedömningar som rör barnets bästa i samband 
med upphörande av vård och kapitel 10 innehåller förslag om social-
nämndens ansvar vid överflyttning av vårdnaden. Kapitel 11 
innehåller förslag om uppföljning efter avslutad vård enligt LVU. 
Kapitel 12 innehåller förslag om drogtester. I kapitel 13 finns ett 
avsnitt om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och i 
kapitel 14 redogörs för förslagens konsekvenser. Avslutningsvis 
återfinns författningskommentaren i kapitel 15.
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4 Gällande rätt 

4.1 Insatser enligt socialtjänstlagen 

Av 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, framgår att varje 
kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det 
yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de 
behöver. SoL bygger på frivillighet och innebär att socialnämnden 
inte kan vidta åtgärder mot den enskildes vilja. Verksamheten ska 
bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och 
integritet. Socialnämnden ska med särskild uppmärksamhet följa 
utvecklingen hos barn och unga som visar tecken på en ogynnsam 
utveckling samt i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och 
unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd 
som de behöver och, om barnets eller den unges bästa motiverar det, 
vård och fostran utanför det egna hemmet (5 kap. 1 § SoL punkt 7 
och 8). I 6 kap. SoL finns särskilda bestämmelser som rör barn som 
är placerade utanför det egna hemmet. Socialnämnden ska t.ex. 
medverka till att placerade barn får god vård och fostran och i övrigt 
gynnsamma uppväxtförhållanden, verka för att de får lämplig utbild-
ning och den hälso- och sjukvård som de behöver och lämna 
vårdnadshavarna och föräldrarna råd, stöd och annan hjälp som de 
behöver (6 kap. 7 § SoL). När vård ges i ett familjehem eller ett hem 
för vård eller boende, ska det finnas en av socialnämnden särskilt 
utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med barnet. 
Socialsekreteraren ska besöka barnet regelbundet i den omfattning 
som är lämplig utifrån barnets behov och önskemål (6 kap. 7 c § 
SoL). 
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Handläggning av ärenden 

Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som 
genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till 
nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av 
nämnden (11 kap. 1 § SoL). Bestämmelsen tar inte enbart sikte på 
sådan verksamhet som regleras i SoL utan även ärenden rörande 
åtgärder som regleras i annan lagstiftning, t.ex. lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). När en anmälan 
enligt 11 kap. 1 § SoL rör barn eller unga ska socialnämnden genast 
göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av 
omedelbart skydd. En sådan bedömning ska dokumenteras. Beslut 
att inleda eller inte inleda utredning ska, om det inte finns synnerliga 
skäl, fattas inom fjorton dagar efter det att anmälan kom in. Ett 
sådant beslut behöver dock inte fattas om det redan pågår en 
utredning om det barn eller den unge som anmälan avser (11 kap. 
1 a § SoL). Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa 
till ett barns skydd eller stöd får nämnden, för bedömningen av 
behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de 
kontakter som behövs. Utredningen ska bedrivas så att inte någon 
onödigt utsätts för skada eller olägenhet. Utredningen ska inte göras 
mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i 
ärendet. Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd 
senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden 
besluta att förlänga utredningen för viss tid (11 kap. 2 § SoL). 

Enligt 14 kap. 1 § första stycket SoL är följande myndigheter och 
yrkesverksamma skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om 
de i sin verksamhet får kännedom eller misstänker att ett barn far 
illa: 

1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga, 

2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan 
rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten, 
Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, 

3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, 

4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verk-
samhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom 
annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på 
socialtjänstens område.  
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4.2 Vård enligt LVU 

4.2.1 Förutsättningar för tvångsvård 

Insatser till barn och unga ska i första hand ges på frivillig väg med 
stöd av SoL. Om detta inte är möjligt kan lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) bli tillämplig. LVU 
är en kompletterande lag till SoL och reglerar förutsättningarna för 
att tvångsvårda den unge. LVU:s tillämpning är knuten till att den 
unge har ett vård- eller skyddsbehov, som inte kan tillgodoses med 
frivilliga lösningar. Av 2 § LVU följer att vård ska beslutas om det 
på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, 
brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en 
påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Av 3 § 
första stycket LVU följer att vård också ska beslutas om den unge 
utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas 
genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verk-
samhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Den som är 
under 18 år ska beredas vård om någon av de situationer som anges i 
2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges 
den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om 
honom eller henne och, när den unge fyllt 15 år, av honom eller 
henne själv (1 § andra stycket LVU). Vård med stöd av 3 § får även 
beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om sådan vård med 
hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är 
lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig vård 
inte kan ges med den unges samtycke (1 § tredje stycket LVU). 
Beslut om vård med stöd av LVU meddelas av förvaltningsrätten 
efter ansökan av socialnämnden (4 § LVU). Socialnämnden får 
besluta att den unge omedelbart ska omhändertas om det är 
sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av LVU och 
rättens beslut om vård inte kan avvaktas (6 § LVU). Ett sådant beslut 
ska underställas förvaltningsrätten för prövning inom en vecka från 
den dag beslutet fattades (7 § första stycket LVU). Förvaltnings-
rätten ska pröva beslutet så snart det kan ske och, om det inte finns 
synnerliga skäl, ska prövningen ske inom en vecka från det att 
beslutet och handlingarna kom in till rätten (7 § andra stycket 
LVU). Om förvaltningsrätten fastställer ett beslut om omedelbart 
omhändertagande, ska socialnämnden inom fyra veckor från den dag 
omhändertagandet verkställdes ansöka hos förvaltningsrätten om att 
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den unge ska beredas vård med stöd av LVU (8 § första stycket 
LVU). 

4.2.2 Tvångsvårdens upphörande 

Socialnämnden ska noga följa vården av den unge (13 a § LVU). 
Nämnden ska kontinuerligt överväga eller pröva om vården med 
stöd av lagen alltjämt behövs. Vårdas den unge med stöd av 2 § LVU 
ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om 
vården behövs och hur vården bör inriktas och utformas (13 § första 
och andra stycket LVU). Vårdas den unge med stöd av 3 § LVU ska 
socialnämnden inom sex månader från dagen för verkställighet av 
vårdbeslutet pröva om vården ska upphöra. Denna fråga ska därefter 
prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning.  

När vård med stöd av LVU inte längre behövs, ska socialnämnden 
besluta att vården ska upphöra (21 § första stycket första meningen 
LVU). Vård som beslutats med stöd av 2 § LVU ska upphöra senast 
när den unge fyller 18 år och vård som beslutats med stöd av 3 § 
LVU ska upphöra senast när den unge fyller 21 år (21 § andra och 
tredje styckena LVU). 

Förarbetena är ganska knapphändiga när det gäller bestämmelsen 
i 21 § första stycket LVU om att vården ska upphöra då den inte 
längre behövs. I förarbetena anges att vården ska förklaras avslutad 
så snart det inte längre finns behov av att utöva de särskilda befogen-
heter som lagen ger socialnämnden (prop. 1979/80:1 s. 587).  

I rättspraxis kan man få lite mer vägledning. Högsta 
förvaltningsdomstolen (HFD) har i RÅ 1987 ref 123 konstaterat att 
vården ska upphöra när något behandlingsbehov inte längre finns. 
När det gäller brister i omsorgen har HFD uttalat att en bedömning 
ska göras av risken för att barnet återigen utsätts för de missför-
hållanden som föranledde vården ifall att vården skulle upphöra (se 
RÅ 2001 not 107). HFD har i ett annat fall kommit fram till att det 
inte behöver vara visat att föräldern är orsaken till att barnet har ett 
aktuellt vårdbehov. För att vården i ett visst fall ska bestå får det 
anses vara tillräckligt att det objektivt sett föreligger en påtaglig risk 
för barnets hälsa och utveckling samt att risken är att hänföra till 
något förhållande i barnets hem (RÅ 1990 ref 97).  
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Kammarrätter har i olika avgöranden kommit fram till att för att 
vården ska kunna upphöra ska både de förhållanden som föranledde 
vården, liksom barnets vårdbehov ha upphört. Förändringarna 
behöver vara av varaktig och genomgripande karaktär. Det ska inte 
heller ha tillkommit några andra missförhållanden än de ursprungliga 
som kan utgöra skäl för fortsatt vård. En central del av bedömningen 
i avgöranden från kammarrätterna har varit förälders aktuella 
omsorgsförmåga. Föräldern kan ha genomgått en positiv utveckling, 
men fortfarande ha sådan bristande insikt i sin omsorgsförmåga att 
vården behöver bestå. Det kan t.ex. handla om att man behöver ta 
emot mer stöd och behandling i sin föräldraroll, bearbeta det som 
skett eller kunna visa att man förmår sätta barnets behov före sina 
egna. När vården föranletts av förälderns missbruk spelar längden 
för tiden av drogfrihet också in. Barnet kan ha ett särskilt behov av 
vård och behandling som ställer höga krav på förälderns omsorgs-
förmåga. Det kan bero på barnets hälsotillstånd på grund av 
sjukdom, funktionsnedsättning eller andra särskilda behov av stöd. 
I domar har kammarrätter uttalat att föräldrarna måste kunna 
tillgodose och ha tillräcklig insikt i barnets särskilda vårdbehov, även 
om förhållanden i hemmet förbättrats, för att vården ska kunna 
upphöra.7 

Av 1 § femte stycket LVU framgår att vid beslut enligt LVU ska 
vad som är bäst för den unge vara avgörande. HFD har dock 
konstaterat att bestämmelsen i 1 § femte stycket LVU inte innebär 
att överväganden som enbart är relaterade till risken för skada vid en 
separation från ett familjehem ska vägas in i bedömningen av om 
vården ska upphöra (HFD 2012 ref 35). Det förhållandet att ett barn 
som omhändertagits känner oro inför att lämna familjehemmet och 
eventuellt kan ta skada av en förflyttning får beaktas vid en prövning 
av frågan om flyttningsförbud (se avsnitt 4.3). 

Socialnämnden ska noga förbereda den unges återförening med 
den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne (21 § första 
stycket LVU). Det är en viktig uppgift för nämnden att verka för att 
en återgång till hemmet kan ske och att den blir så smidig som möjlig 
för den unge. En av förutsättningarna för att barnet ska kunna 
återförenas med sina föräldrar är att kontakten dem emellan varit 

 
7 Se t.ex. Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3581-18, Kammarrätten i Jönköpings dom 
i mål nr 984-19, Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 3267-19 och Kammarrätten i 
Sundsvalls dom i mål nr 709-19. 
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god under placeringstiden. Socialnämnden bör därför på olika sätt 
medverka till att kontakten mellan barn och föräldrar upprätthålls 
under vårdtiden. Hur återföreningen ska förberedas bör behandlas 
redan i vårdplanen. Det är socialnämnden som har ansvaret för 
planeringen. Har den unge varit föremål för vård en längre tid kan 
det vara lämpligt att nämnden gör upp en plan för hur återföreningen 
ska genomföras (prop. 1989/90:28 s. 88 och 118).  

I förarbetena anges vidare att som regel är barnets behov av att 
bearbeta separationen från familjehemmet lika stort som behovet av 
att bearbeta separationen från föräldrarna. Socialnämnden bör gå 
varsamt fram och respektera den känslomässiga bindning som barnet 
har utvecklat till sina familjehemsföräldrar. Det kan därför inte bli 
fråga om en abrupt hemtagning. I vissa fall då barnets kontakt med 
föräldrarna inte har varit tillfredställande under den tid placeringen 
pågått finns det möjlighet att utfärda ett flyttningsförbud. Ett sådant 
förbud ska tjäna syftet att med olika insatser från socialtjänstens sida 
göra det möjligt för barnet att återvända hem utan risk för skada. 
Det går dock inte att helt bortse från att det finns fall där det står 
klart att barnet inte inom överskådlig tid kommer att kunna 
återförenas med sina föräldrar. Om det i de fallen är uppenbart bäst 
för barnet att få vara kvar i familjehemmet bör man pröva 
möjligheterna att flytta över vårdnaden till familjehemsföräldrarna 
(prop. 1989/90:20 s. 88). 

4.2.3 Barnets bästa och barnets rätt att framföra sina åsikter 

Vid beslut enligt LVU ska vad som är bäst för den unge vara 
avgörande (1 § femte stycket LVU). Bakgrunden till bestämmelsen 
i LVU är principen om barnets bästa i Förenta Nationernas 
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vid alla 
åtgärder som rör ett barn ska, enligt artikel 3, i första hand beaktas 
vad som bedöms vara barnets bästa. Enligt artikel 3.1 i barnkon-
ventionen anges att vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand 
beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Av förarbetena framgår 
att barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en 
bedömning av de individuella förhållandena. Hänsyn måste tas till 
allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och 
utveckling. Så långt det är möjligt ska därvid såväl kortsiktiga som 
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långsiktiga effekter för barnet beaktas. Det säger sig självt att det 
ofta är nära nog omöjligt att objektivt slå fast vad som är bäst för 
barnet. Det blir till sist domstolens respektive socialnämndens 
uppfattning, antaganden och bedömningar som blir avgörande 
(prop. 2002/03:53 s. 76 och 77). Angående barnets bästa och 
upphörande av vård enligt 21 § LVU (se avsnitt 4.2.2). 

Om den unge har fyllt 15 år, har han eller hon rätt att själv föra 
sin talan i mål och ärenden enligt denna lag. Den som är yngre får 
höras i domstol, om han eller hon inte kan antas ta skada av det (36 § 
andra stycket LVU).  

Enligt 36 § första stycket LVU ska den unge få relevant 
information. Den unge ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i 
frågor som rör honom eller henne. Om den unge inte framför sina 
åsikter, ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt 
klarläggas på annat sätt. Den unges åsikter och inställning ska 
tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och 
mognad. Bestämmelsen har tillkommit för att tydliggöra barnets rätt 
att komma till tals enligt artikel 12 i barnkonventionen.  Barnet kan 
framföra sina åsikter på olika sätt; det kan ske muntligt, skriftligt 
eller på något annat sätt. Vidare kan barnet framföra sina åsikter 
direkt eller genom en företrädare. I domstolsförfaranden är det t.ex. 
vanligt att barnets åsikter framförs genom att socialtjänsten 
inhämtar och redovisar dessa till domstolen. Socialtjänsten har 
således ett stort ansvar när det gäller att ge barn möjligheter att 
komma till tals. Det är viktigt att barnet får möjlighet att framföra 
sina åsikter i en miljö som känns trygg för barnet och att metoder 
och arbetssätt är väl anpassade till barnets förutsättningar. Barnets 
förmåga att förstå det som han eller hon ska uttrycka sin åsikt om 
måste bedömas i varje enskilt ärende och situationen och informa-
tionen anpassas utifrån det (prop. 2012/13:10 s. 135). 

4.2.4 Flyttningsförbud 

Enligt 24 § LVU får förvaltningsrätten, efter ansökan av social-
nämnden, för viss tid eller tills vidare förbjuda den som har 
vårdnaden om en underårig att ta denne från ett enskilt hem om det 
finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas 
om han eller hon skiljs från hemmet (flyttningsförbud). 
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Bestämmelsen syftar till att bevaka barnets bästa. Bland de 
omständigheter som ska beaktas är barnets ålder, utvecklingsgrad, 
egenskaper och känslobindningar. Vidare måste den tid barnet har 
vårdats på annan plats än hos föräldrarna, de levnadsförhållanden 
barnet har och dem som det skulle komma till. Föräldrarnas 
kontakter med barnet under den tid som de har varit åtskilda bör 
också kunna vägas in (prop. 1979/80:1 s. 541).  

I anslutning till propositionen om socialtjänsten 
(prop. 1979/80:1) uttalande socialutskottet att bestämmelsen om 
flyttningsförbud syftar till att bevaka barnets bästa. Vårdnads-
havarens intresse av att få bestämma över barnets vistelseort måste 
vika när det kommer i strid med vad som är bäst för barnet. 
Utskottet pekade också på den risk för skador på barnet som 
separationer generellt innebär. Upprepade flyttningar eller flytt-
ningar som sker efter lång tid när barnet hunnit få starka band till 
det hem där det vistas bör sålunda inte godtas utan tungt vägande 
skäl. Barns behov av trygga relationer och levnadsförhållanden bör i 
största möjliga utsträckning bli avgörande vid bedömningen av dessa 
frågor (SoU 1979/80:44). 

Bestämmelsen om flyttningsförbud omfattar både situationer när 
barnet har varit placerat med stöd av LVU och, efter frivillig 
överenskommelse, är placerat med stöd av SoL. När socialnämnden 
gör bedömningen att det inte längre finns förutsättningar för vård 
enligt LVU ska nämnden besluta att vården ska upphöra. Vid 
frivilliga placeringar enligt SoL ska vården upphöra när vårdnads-
havarna begär det. I samband med beslut om upphörande av vård 
enligt LVU eller i samband med vårdnadshavarnas begäran bör 
socialnämnden ta ställning till om barnet omedelbart kan återvända 
hem till vårdnadshavarna eller om några insatser från socialtjänstens 
sida behövs för att underlätta en återförening. Om socialnämnden 
finner att barnet inte kan återvända hem utan påtaglig risk för att 
barnets hälsa eller utveckling skadas och går vårdnadshavarna inte 
med på att barnet stannar kvar i familjehemmet, bör en ansökan om 
flyttningsförbud omedelbart ges in till förvaltningsrätten 
(prop. 1989/90:28 s. 119).  

Socialnämnden får besluta om tillfälligt flyttningsförbud om det 
är sannolikt att flyttningsförbud behövs, och rättens beslut om 
flyttningsförbud inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den 
unges hälsa eller utveckling (27 § första stycket LVU). 
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HFD har uttalat att syftet med ett flyttningsförbud är att säkerställa 
att barnets bästa tas tillvara i situationer då barnets vistats lång tid i 
ett familjehem och hunnit få så starka band till detta hem att det 
måste sättas i fråga om inte barnet bör bo kvar där (se HFD 2011 
ref. 13). 

4.3 Vårdnadsöverflyttning 

En förälder som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller 
i övrigt brister i omsorgen om ett barn på ett sådant sätt att det 
medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling kan, enligt 
6 kap. 7 § första stycket föräldrabalken, fråntas vårdnaden om 
barnet. Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat 
enskilt hem än föräldrahemmet och är det uppenbart att det är bäst 
för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden 
flyttas över till den eller dem som har tagit emot barnet eller någon 
av dem, skall rätten utse denne eller dessa att såsom särskilt 
förordnade vårdnadshavare utöva vårdnaden om barnet (6 kap. 8 § 
första stycket föräldrabalken). Frågor om överflyttning av vård-
naden enligt första stycket prövas på talan av socialnämnden (6 kap. 
8 § andra stycket föräldrabalken). 

Av propositionen Vårdnad och umgänge m.m. 
(prop. 1981/82:168) framgår att överflyttning på grund av förälders 
olämplighet endast undantagsvis torde aktualiseras om barnet inte 
dessförinnan beretts vård enligt LVU. Det är först när en åter-
förening trots långvariga och omfattande insatser inte kan komma 
till stånd som det kan bli fråga om att ändra vårdnaden med stöd av 
bestämmelserna i 6 kap. 7 § föräldrabalken. När det gäller bestäm-
melsen i 6 kap. 8 § föräldrabalken klargörs i propositionen att 
bestämmelsens främsta syfte är att förhindra att barn som har rotat 
sig i ett familjehem blir uppryckta från en miljö där de funnit sig till 
rätta och känner en större samhörighet och känslomässig förankring 
än i det egna hemmet. Barnets inställning är av stor vikt vid dessa 
beslut (prop. 1981/82:168 s. 70). 

År 2003 infördes ändringar i LVU och SoL för att markera att 
överflyttning av vårdnaden kan vara en framkomlig väg att ge barn 
större trygghet och visshet om var de ska bo i framtiden om 
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socialnämnden har en skyldighet att överväga om en sådan ansökan 
bör göras (prop. 2002/03:53 s. 106). 

När den unge har varit placerad i samma familjehem under tre år 
från det att placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt 
överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden 
enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (13 § tredje stycket LVU). En 
motsvarande bestämmelse finns i SoL. När barnet har varit placerat 
i samma familjehem under tre år från det att placeringen verkställdes, 
ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om 
överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (6 kap. 
8 § andra stycket SoL).  

Den 1 mars 2021 infördes ändringar i 6 kap. 8 § SoL och 13 § 
LVU som innebär att den skyldighet som socialnämnden har att 
särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden när den unge har varit placerad i samma familjehem under 
tre år, kompletteras med en skyldighet för socialnämnden att även 
efter denna tidpunkt årligen överväga om det finns skäl att ansöka 
om överflyttning av vårdnaden (prop. 2020/21:35, 
bet. 2020/21:SoU5). Den 1 mars 2021 ändrades också 
bestämmelserna i 13 § LVU och 6 kap. 8 § SoL på så sätt att det 
tydliggörs vilka omständigheter som socialnämnden särskilt ska ta 
hänsyn till när nämnden överväger om det finns skäl att ansöka om 
överflyttning av vårdnaden om ett barn enligt 6 kap. 8 § FB 
(bet. 2020/21:SoU5). Ändringarna innebär att socialnämnden 
särskilt ska beakta barnets och familjehemsföräldrarnas inställning 
till en vårdnadsöverflyttning, barnets relation till familjehems-
föräldrarna och deras förmåga att tillgodose barnets behov av en 
trygg och god uppväxt, familjehemsföräldrarnas inställning till och 
förmåga att tillgodose barnets behov av kontakt med sina föräldrar 
och andra närstående, samt barnets relation till sina föräldrar.   

Enligt 5 kap. 1 § första stycket punkt 9 SoL ska socialnämnden i 
sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd 
och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, 
boende, umgänge eller adoption har avgjorts. Om vårdnaden av ett 
barn har flyttats över till en eller två särskilt förordnade vårdnads-
havare som barnet tidigare har varit familjehemsplacerad hos, får 
kommunen fortsätta att betala dessa vårdnadshavare skälig 
ersättning. Vid sådan överflyttning av vårdnaden ska socialnämnden 
ge särskilt förordnade vårdnadshavare råd och stöd (6 kap. 11 § 
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SoL). Det huvudsakliga syftet med bestämmelsen är att underlätta 
för de familjehem som överväger att överta vårdnaden om det eller 
de barn som finns placerade i familjehemmet (prop. 2012/13:10 
s. 88 f och s. 131-132). 

4.4 Uppföljning efter avslutad vård 

Socialnämnden ska i sin omsorg om barn och unga tillgodose det 
särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och 
fostran utanför det egna hemmet upphört (5 kap. 1 § punkt 10 SoL). 
Socialtjänsten ska noga förbereda barnets återförening med 
föräldrarna. Återföreningen kan medföra påfrestningar för såväl 
barn som föräldrar oavsett om den sker i samförstånd eller inte 
mellan alla parter. Även om kontinuerlig kontakt har förekommit 
under placeringen är det en stor förändring. Det är angeläget att 
socialtjänsten, i samarbete med alla berörda, så långt möjligt planerar 
övergången till hemmet i god tid. När det gäller hemgång efter en 
familjehemsplacering kan familjehemsföräldrarna behöva ha en 
fortsatt roll i barnets liv, om förutsättningar för detta finns. Det kan 
t.ex. ske genom att familjehemmet får fungera som kontaktfamilj när 
placeringen avslutas. 

Socialnämnden får enligt 11 kap. 4 b § SoL besluta om 
uppföljning av ett barns situation efter det att en placering i ett 
familjehem eller i ett hem för vård eller boende har upphört. En 
sådan uppföljning får ske om barnet, utan att förhållanden som avses 
i LVU föreligger, bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd 
eller skydd men samtycke till sådan åtgärd saknas. Bestämmelsen 
syftar, förutom till fortsatt uppsikt över barnets förhållanden, till 
fortsatt motivationsarbete för att möjliggöra de insatser till barnet 
som socialnämnden anser behövs (prop. 2012/13: 10 sid. 134). 

Vid en uppföljning enligt 11 kap. 4 b § SoL får nämnden ta de 
kontakter som anges i 11 kap. 2 § första stycket SoL och samtala 
med barnet i enlighet med 11 kap. 10 § tredje stycket SoL. 
Uppföljningen ska avslutas senast två månader från det att 
placeringen har upphört eller när nämnden dessförinnan finner skäl 
att inleda utredning enligt 11 kap. 1 § första stycket SoL (11 kap. 
4 c § SoL).
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5 Tidigare utredningar 

5.1 Barnets bästa i samband med upphörande av 
LVU 

Det har genom åren lagts fram flera förslag som handlar om att 
barnets bästa särskilt ska vägas in vid bedömning av om vård enligt 
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU)ska upphöra.  

Socialberedningen och särskilt utredare för en översyn av LVU  

Socialberedningen fick genom tilläggsdirektiv år 1982 i uppdrag att 
göra en översyn av den dåvarande lagen (1980:621) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (dåvarande LVU). Socialberedningen 
överlämnade 1986 betänkandet Barns behov och föräldrars rätt 
(SOU 1986:20). I betänkandet föreslogs bl.a. en ny LVU-lag. 
År 1986 förordnades en särskild utredare för att göra en översyn av 
LVU med utgångspunkt i socialberedningens förslag i 
SOU 1986:20. Översynen resulterade i departementspromemorian 
Översyn av LVU (Ds S 1987:3). 

I SOU 1986:20 och i Ds S 1987:3 föreslogs att risken för att ett 
barn skadas om det flyttas från ett hem där det har vistats under en 
längre tid även skulle kunna vägas in vid bedömningen av om vården 
skulle upphöra (se bl.a. SOU 1986:20 s. 343 och Ds S 1987:3 
s. 122 f.). Förslaget i Ds 1987:3 innebar att tvångsvården inte skulle 
upphöra om det fanns en uppenbar risk för att den unges hälsa eller 
utveckling skadades om han eller hon skildes från det hem där han 
eller hon vistades. Enligt förslaget skulle detta gälla även om 
tvångsvården inte längre behövdes, dvs förutsättningar för tvångs-
vård inte längre förelåg (Ds 1985:3, s.  20 och 21). Förslaget ledde 
dock inte till lagstiftning. Ett par remissinstanser kritiserade utred-
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ningens förslag eftersom de ansåg att det är ologiskt att låta vården 
bestå när vårdbehovet har upphört. Regeringen ansåg att det var en 
mindre lämplig lagteknisk lösning att i praktiken fatta beslut om 
fortsatt vård enligt LVU samtidigt som något vårdbehov inte längre 
föreligger (prop. 1989/90:52 s. 82). 

LVU-utredningen 

Regeringen beslutade 1999 att tillkalla en särskild utredare med 
uppdrag att genomföra en översyn av LVU. Syftet var att stärka 
barnperspektivet och barnets rättigheter i lagen samt föreslå de 
ändringar som behövs. Utredningen antog namnet LVU-utred-
ningen och lämnade betänkande Omhändertagen – Samhällets 
ansvar för utsatta barn och unga (SOU 2000:77). 

Frågan om barnets bästa i samband med upphörande av LVU 
behandlades i betänkandet. I betänkandet lämnades ett förslag 
innebärande att vård enligt LVU inte skulle upphöra om det med 
hänsyn till den unges anknytning till det familjehem där han eller 
hon var placerad och förhållandena i övrigt skulle strida mot hans 
eller hennes bästa. Detta skulle gälla även om vården inte längre 
behövdes, dvs även om rekvisiten för tvångsvård inte längre förelåg 
(jfr. nuvarande 21 § LVU). Vid bedömningen av vad som är bäst för 
den unge skulle det, enligt förslaget, fästas särskilt vikt vid den tid 
som den unge hade vistats i hemmet och det förhållande som rådde 
mellan den unge och den eller dem som hade tagit emot honom i sitt 
hem. Det skulle också fästas särskilt avseende vid hur umgänget 
mellan den unge och hans eller hennes vårdnadshavare hade varit 
under den tid som vården pågått. 

Riksdagens ombudsmän (JO) och flera domstolar avstyrkte 
förslaget och framförde bl.a. att förslaget var rättsosäkert för den 
unge, de biologiska föräldrarna och familjehemsföräldrarna, att 
förslaget skulle leda till tillämpningsproblem och att förslaget stred 
mot de principer som LVU vilar på då det inte borde komma ifråga 
att tvångsvårda ett barn om inte förutsättningarna för tvångsvård är 
uppfyllda. 

Förslaget ledde inte till någon lagstiftning och behandlades inte 
heller i propositionen Stärkt skydd för barn i utsatta situationer 
m.m. (prop. 2002/03:53). I propositionen föreslogs däremot andra 
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ändringar i syfte att stärka barnperspektivet i LVU, bl.a. bestäm-
melsen i 1 § LVU om att vad som är bäst för den unge ska vara 
avgörande vid alla beslut enligt LVU och att den unges inställning 
ska klarläggas och att hänsyn ska tas till den unges vilja med 
beaktande av hans och hennes ålder och mognad (jfr nuvarande 36 § 
LVU). Lagändringarna trädde i kraft 2003. 

Utredningen om tvångsvård för barn och unga 

Regeringen beslutade 2012 att tillkalla en särskild utredare med 
uppgift att göra en översyn av LVU. Utredningen antog namnet 
Utredningen om tvångsvård för barn och unga. Utredningen 
lämnade år 2015 slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid 
tvångsvård – Förslag till ny LVU (SOU 2015:71).  

Utredningen ansåg att barnets bästa också ska kunna vara 
utslagsgivande för om vård i familjehem ska upphöra eller inte, under 
vissa förutsättningar då barnet har rotat sig i familjehemmet. 
Vårdnadshavarens önskemål om att det familjehemsplacerade barnet 
ska flyttas hem till vårdnadshavaren måste ställas mot barnets behov 
och intressen vid en eventuell återflyttning. För att göra en sådan 
prövning möjlig måste, enligt utredningen, bestämmelsen om 
barnets bästa kunna prövas som ett självständigt rekvisit. 
Utredningen föreslog därför att det införs en bestämmelse att vid 
prövningen av om vård i familjehem enligt nuvarande 2 § LVU ska 
upphöra ska barnets bästa vara avgörande. Genom att föra in barnets 
bästa i paragrafen markeras att barnets bästa ska prövas som ett 
självständigt rekvisit. Vid bedömningen ska det enligt förslaget 
fästas särskilt avseende vid barnets inställning, om barnet sedan låg 
ålder eller under lång tid vårdats i familjehemmet, barnets umgänge 
och relation till vårdnadshavarna, och om barnet har en nära relation 
till familjehemsföräldrarna och en god förankring i sin sociala miljö. 

Utredningen ansåg vidare att barn kan fara illa av att vården 
upphör alltför abrupt utan att förutsättningarna för flyttningsförbud 
för den skull är uppfyllda. Utredningen föreslog därför att 
socialnämnden ska kunna begära att verkställigheten av domstolens 
beslut om att vården ska upphöra ska senareläggas, för att kunna 
genomföra en planerad succesiv hemflyttning. 
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En majoritet av de remissinstanser som yttrade sig i frågan var 
positiva till utredningens förslag om barnets bästa som ett 
självständigt rekvisit vid prövning av tvångsvårdens upphörande, 
huvudsakligen eftersom de ansåg att förslaget bidrog till stabilitet 
och trygghet för barn. Flera remissinstanser såg dock behov av 
förtydliganden samt ansåg att förslaget krävde ytterligare analys och 
utredning om förutsättningarna för tillämpningen i praktiken. 
Synpunkterna handlade även om att förslaget ställde stora krav på 
socialtjänsten och innebar ökade krav på stöd till vårdnadshavarna 
och ett närmare resonemang kring hur förslaget förhöll sig till den 
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonven-
tionen). Förslaget att barnets bästa ska vara ett självständigt rekvisit 
vid prövningen av tvångsvårdens upphörande avstyrktes av JO, 
Kammarrätten i Sundsvall och Förvaltningsrätten i Linköping. JO 
anförde bland annat att det var svårt att tro att det finns behov av 
den reglering som utredaren strävade efter eftersom samma effekt 
skulle kunna uppnås genom att nämnden ansöker om flyttnings-
förbud. JO hänvisade till att det självfallet är viktigt att barn inte utan 
vidare rycks upp från en trygg miljö i ett familjehem där barnet 
vistats lång tid men att lagstiftningen redan i dag ger socialnämnden 
förhållandevis stora möjligheter att tillgodose barnets behov i en 
sådan situation. Dessutom ansåg JO att det måste beaktas att det är 
fråga om tvångsvård och en bestämmelse som för sådan vård måste 
utformas på ett tydligt sätt. Kammarrätten i Sundsvall och 
Förvaltningsrätten i Linköping ställde sig tveksamma till att göra ett 
så oprecist rekvisit som barnets bästa helt avgörande för om något 
så ingripande som vård enligt LVU ska upphöra. 

När det gäller utredningens förslag att socialnämnden ska kunna 
begära att verkställigheten av domstolens beslut om upphörande av 
tvångsvård ska senareläggas avstyrkte JO och Kammarrätten i 
Sundsvall förslaget. Göteborgs universitet, Örebro universitet och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) framförde att flera frågor 
behövde belysas och hanteras i det fortsatta lagstiftningsarbetet, till 
exempel vilka överväganden som ska göras och hur sådana beslut ska 
utformas samt vilken rättskraft sådana beslut ska ha. JO och 
Förvaltningsrätten i Linköping ifrågasatte vilken funktion förslaget 
skulle få mot bakgrund av befintliga bestämmelser om flyttnings-
förbud. JO anförde vidare att förslaget inte uppfyller de grund-
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läggande rättssäkerhetskrav som måste ställas på en bestämmelse i 
en lag om tvångsvård. 

Förslaget att införa en bestämmelse att barnets bästa ska vara ett 
självständigt rekvisit vid prövningen av om vård i familjehem enligt 
nuvarande 2 § LVU ska upphöra och förslaget att kunna senarelägga 
verkställigheten av upphörande av tvångsvård har inte lett till 
lagstiftning. 

5.2 Socialnämndens skyldighet att överväga 
överflyttning av vårdnaden LVU-utredningen 

Regeringen beslutade 1999 att tillkalla en särskild utredare med 
uppdrag att genomföra en översyn av LVU. Syftet var att stärka 
barnperspektivet och barnets rättigheter i lagen samt föreslå de 
ändringar som behövdes. Utredningen antog namnet LVU-
utredningen och lämnade betänkande Omhändertagen – Samhällets 
ansvar för utsatta barn och unga (SOU 2000:77). 

LVU-utredningen föreslog bl.a. att socialnämnden skulle 
överväga om det fanns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden 
enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken när ett barn hade varit placerat i ett 
familjehem i tre år.  

Flera remissinstanser uttalade sig positivt om förslaget. 
Bestämmelser som baserade sig på utredningens förslag trädde i 

kraft den 1 juli 2003. 
Enligt 13 § tredje stycket LVU ska socialnämnden, när den unge 

har varit placerad i samma familjehem under tre år från det att 
placeringen verkställdes, särskilt överväga om det finns skäl att 
ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § för-
äldrabalken (13 § tredje stycket LVU). En motsvarande 
bestämmelse finns i 6 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 
(prop. 2002/03:53). 

Utredningen om tvångsvård för barn och unga 

Utredningen om tvångsvård för barn och unga föreslog att 
socialnämnden ska, efter att barnet har varit placerat i samma 
familjehem under tre år, årligen överväga om det finns skäl att 
ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § 
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föräldrabalken. Vidare föreslog utredningen att de skäl som ska ligga 
till grund för socialnämndens ansökan om vårdnadsöverflyttning 
skulle förtydligas i lagtexten (SOU 2015:71). 

Den 1 mars 2021 infördes ändringar i 6 kap. 8 § SoL och 13 § 
LVU som bygger på utredningens förslag och som innebär att den 
skyldighet som socialnämnden har att särskilt överväga om det finns 
skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden när den unge har varit 
placerad i samma familjehem under tre år, kompletteras med en 
skyldighet för socialnämnden att även efter denna tidpunkt årligen 
överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden 
(prop. 2020/21:35, bet. 2020/21:SoU5). Samtidigt ändrades också 
bestämmelserna i 13 § LVU och 6 kap. 8 § SoL på så sätt att det 
tydliggörs vilka omständigheter som socialnämnden särskilt ska ta 
hänsyn till när nämnden överväger om det finns skäl att ansöka om 
överflyttning av vårdnaden av ett barn enligt 6 kap. 8 § föräldra-
balken (bet. 2020/21:SoU5). 

5.3 Socialnämndens uppföljning efter avslutad vård 

Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén 

Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén överlämnade år 2005 sitt 
slutbetänkande Källan till en chans – Nationell handlingsplan för 
den sociala barn- och ungdomsvården (SOU 2005:81). 

Kommittén föreslog att socialnämndens ansvar för att tillgodose 
det särskilda behov av stöd och hjälp som barn och unga kan ha sedan 
vård och fostran av dem utanför det egna hemmet upphört tydlig-
görs genom ett tillägg i socialtjänstlagen. 

Remissinstanserna ställde sig i huvudsak positiva till förslaget 
som ledde lagstiftning 2008. 

Bestämmelsen återfinns i 5 kap. 1 § punkt 10 SoL där det anges 
att socialnämnden ska, i sin omsorg om barn och unga, tillgodose 
det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och 
fostran utanför det egna hemmet har upphört (prop. 2006/07:129 
s. 112).  
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Barnskyddsutredningen 

Barnskyddsutredningen lämnade sitt betänkande Lag om stöd och 
skydd för barn och unga (SOU 2009:68) år 2009. Utredningen 
föreslog att socialnämnden, oberoende av samtycke från vårdnads-
havare eller barnet skulle kunna besluta om uppföljning efter 
avslutad placering i familjehem eller hem för vård eller boende om 
barnet bedömdes vara i särskilt behov av nämndens stöd och skydd. 
Utredningen föreslog att socialnämnden skulle få konsultera 
sakkunniga och ta de kontakter som behövdes samt samtala med 
barnet utan vårdnadshavarens samtycke. Utredningen föreslog 
vidare att uppföljningen skulle pågå under högst två månader och att 
nämnden skulle underrätta barn som har fyllt 15 år och vårdnads-
havare som berördes av beslutet att inleda respektive avsluta 
uppföljningen. 

De remissinstanser som hade synpunkter på förslaget var i 
huvudsak positiva. 

Förslaget resulterade i två nya paragrafer i SoL, 11 kap. 4 b och 
4 c §§ SoL. Enligt 11 kap. 4 b § SoL får socialnämnden besluta om 
uppföljning av ett barns situation efter det att en placering i ett 
familjehem eller i ett hem för vård eller boende har upphört. En 
sådan uppföljning får ske om barnet, utan att förhållanden som avses 
i LVU föreligger, bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd 
eller skydd men samtycke till sådan åtgärd saknas. Bestämmelsen 
syftar, förutom till fortsatt uppsikt över barnets förhållanden, till 
fortsatt motivationsarbete för att möjliggöra de insatser till barnet 
som socialnämnden anser behövs (prop. 2012/13: 10 sid. 133-134). 

Enligt 11 kap. 4 c § SoL får socialnämnden vid en uppföljning 
konsultera sakkunniga och i övrigt ta de kontakter som behövs samt 
samtala med barnet utan vårdnadshavarens samtycke. Nämnden ska 
vidare underrätta barn som har fyllt 15 år och vårdnadshavare som 
berörs om beslutet att inleda respektive avsluta uppföljningen. 

Utredningen Framtidens socialtjänst 

Utredningen Framtidens socialtjänst lämnade sitt slutbetänkande 
Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) i augusti 
2020.  
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Utredningen föreslår att nuvarande 11 kap. 4 c § SoL ändras så att 
uppföljningstiden förlängs från maximalt två månader till maximalt 
sex månader, vilket innebär att uppföljning av barnets situation ska 
avslutas senast sex månader efter att en placering har upphört.  

Slutbetänkandet Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag 
(SOU 2020:47) har remissbehandlats och bereds nu inom 
Regeringskansliet.
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6 Sveriges internationella 
åtaganden 

6.1 Internationella konventioner i svensk rätt 

En konvention är ett juridiskt bindande avtal och en typ av 
internationell överenskommelse mellan stater som tillträtt 
densamma. Genom ratificering av en konvention blir en stat 
folkrättsligt bunden av den och Sverige är därför, liksom övriga 
konventionsstater, skyldigt att fullgöra förpliktelser enligt de 
konventioner landet har tillträtt.  

Det mest förekommande sättet att införliva internationella 
överenskommelser, såsom en konvention, i svensk rätt är genom 
transformering. Transformering innebär att, i den utsträckning det 
anses behövligt, införa eller ändra svenska bestämmelser så att de 
överensstämmer med konventionens bestämmelser. Nära kopplat 
till införlivande genom transformering är konstaterande av 
normharmoni, dvs. att innehållet i svensk rätt redan överensstämmer 
med konventionen vilket innebär att några lagändringar inte behövs. 
Inkorporering av en konvention innebär att en lag stiftas som 
föreskriver att den aktuella konventionen, eller vissa delar av 
konventionen, ska gälla som lag i Sverige.  

Den omständigheten att Sverige som stat har ratificerat en 
konvention och gentemot andra stater och internationella 
organisationer har åtagit sig att följa denna, medför att den svenska 
lagstiftaren har en skyldighet att se till att den interna rätten 
stämmer överens med de internationella åtagandena. 
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6.2 Barnets rättigheter och andra mänskliga 
rättigheter 

De rättigheter barn har är en del av de mänskliga rättigheter som 
under lång tid fastställts och kodifierats genom olika internationella 
överenskommelser. De mänskliga rättigheterna, som alltså även 
gäller barn, finns uttryckta i ett flertal instrument, däribland FN:s 
kärnkonventioner om mänskliga rättigheter, Europeiska 
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna och Europeiska Unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.  

Även om de mänskliga rättigheterna är universella och gäller lika 
för alla så kan det ibland finnas hinder som försvårar för individer 
inom vissa grupper att kunna tillgodogöra sig sina rättigheter. Det 
har därför utvecklats ett antal instrument till skydd för individer på 
områden inom vilka det visat sig finnas ett särskilt skyddsbehov. Till 
instrumenten hör bl.a. Förenta Nationernas konvention om barnets 
rättigheter (barnkonventionen) se Ds 2019:23 s. 10-11. 

6.3 Europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna 

Inom Europarådets ram utarbetades Europeiska konventionen 
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna (Europakonventionen). Europakonventionen 
öppnades för undertecknande den 4 november 1950 och trädde i 
kraft den 3 september 1953 då tio medlemsstater hade deponerat 
sina ratifikationsinstrument. Sverige undertecknade konventionen 
den 28 november 1950 och ratificerade den ett drygt år senare, den 
4 februari 1952. 

Den 1 januari 1995 inkorporerades Europakonventionen genom 
en särskild lag, lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen 
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna, (prop. 1993/94:117). 

I lagen föreskrivs att Europakonventionen och dess tilläggs-
protokoll ska gälla som lag i Sverige. Samtidigt infördes en 
bestämmelse i regeringsformen om att lag eller annan föreskrift inte 
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får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av 
Europakonventionen. Denna bestämmelse återfinns numera i 2 kap. 
19 § regeringsformen. Konventionen fick därmed grundlagsstatus, 
vilket innebär att den skiljer sig från andra konventioner som Sverige 
har ratificerat, t.ex. barnkonventionen (se avsnitt 6.4).  

Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en 
bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får 
föreskriften inte tillämpas (11 kap. 14 § regeringsformen). Detta 
innebär att om en domstol anser att en bestämmelse i en föreskrift 
står i strid med Europakonventionen får den inte tillämpas. 

Något som också skiljer Europakonventionen från andra inter-
nationella konventioner är att enskilda har getts klagorätt till en 
gemensam domstol, Europadomstolen, som har behörighet att 
meddela för svarandestaten folkrättsligt bindande domar. Den som 
anser sig ha blivit utsatt för en kränkning av rättigheterna enligt 
konventionen har således möjlighet att vända sig till 
Europadomstolen och få sin sak prövad efter det att andra rätts-
medel är uttömda. 

I Europakonventionen, inklusive de tilläggsprotokoll till 
konventionen som har tillkommit genom åren, anges de materiella 
fri- och rättigheter som omfattas av konventionens tillämpnings-
område. 

Artikel 8 reglerar rätten för privatliv, familjeliv, hem och 
korrespondens. Enligt artikel 8.1 har var och en rätt till respekt för 
sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Enligt 
artikel 8.2 får en offentlig myndighet inte inskränka åtnjutande av 
denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett 
demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens 
säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välfärd eller 
förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller 
moral eller för andra personers fri- och rättigheter. 

6.4 Förenta Nationernas konvention om barnets 
rättigheter (barnkonventionen) 

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 
20 november 1989. Sverige ratificerade konventionen 1990. 
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Konventionen trädde i kraft i Sverige den 2 september 1990 (prop. 
1989/90:107). 

Som exempel på lagstiftning som har omarbetats utifrån 
barnkonventionens bestämmelser kan nämnas lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och social-
tjänstlagen (2001:453), se nedan.   

Barnkonventionen inkorporerades som svensk lag den 1 januari 
2020 då lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om 
barnets rättigheter trädde i kraft.   

Regeringen uttalade i propositionen Inkorporering av FN:s 
konvention om barnets rättigheter (prop. 2017/18:186) att det i 
samband med en inkorporering av barnkonventionen behövs en 
ökad kunskap om konventionen för att säkerställa att barnets 
rättigheter tas tillvara i rättstillämpningen och att en vägledning 
borde tas fram som kan utgöra ett stöd vid tolkning och tillämpning 
av barnkonventionen. I propositionen gjorde regeringen vidare 
bedömningen att fortsatt transformering av Barnkonventionen 
krävs. En vägledning togs fram i form av en departements-
promemoria, Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s 
konvention om barnets rättigheter (Ds 2019:23). Sedan 2017 pågår 
även ett kunskapslyft för barnets rättigheter i syfte att höja 
kompetensen om barnkonventionen och dess tillämpning i 
kommuner och regioner samt statliga myndigheter. 

En särskild utredare gavs i mars 2018 i uppdrag att genomföra en 
kartläggning för att belysa hur svensk lagstiftning och praxis 
överensstämmer med barnkonventionen. Kartläggningen syftade till 
att ge ett stöd i det fortsatta arbetet med transformering av 
Barnkonventionens bestämmelser inom olika rättsområden. 
Utredningen antog namnet Barnkonventionsutredningen. I 
november 2020 överlämnade utredningen betänkandet 
Barnkonventionen och svensk rätt (SOU 2020:63). I och med 
överlämnandet av betänkandet var utredningens uppdrag slutfört. 

Konventionens närmare innehåll 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller 
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar administrativa 
myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad 
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som bedöms vara barnets bästa (artikel 3.1). Konventionsstaterna 
åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad 
som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och 
skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller 
andra personer som har juridiskt ansvar för barnet, och ska för detta 
ändamål vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder och administrativa 
åtgärder (artikel 3.2). 

Konventionsstaterna ska säkerställa att ett barn inte skiljs från 
sina föräldrar mot deras vilja utom i de fall då behöriga myndigheter, 
som är underställda rättslig prövning, i enlighet med tillämplig lag 
och tillämpliga förfaranden, bedömer att ett sådant åtskiljande är 
nödvändigt för barnets bästa. Ett sådant beslut kan vara nödvändigt 
i ett särskilt fall, t.ex. vid övergrepp mot eller vanvård av barnet från 
föräldrarnas sida eller då föräldrarna lever åtskilda och ett beslut 
måste fattas om var barnet ska bo (artikel 9.1). Vid förfaranden 
enligt artikel 9.1 ska alla berörda parter beredas möjlighet att delta i 
förfarandet och att lägga fram sina synpunkter (artikel 9.2). 
Konventionsstaterna ska respektera rätten för det barn som är skilt 
från den ena av eller båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett 
personligt förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna, 
utom då det strider mot barnets bästa (artikel 9.3). 

Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att 
bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör 
barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till 
barnets ålder och mognad (artikel 12.1) För detta ändamål ska 
barnet, i alla domstolsförfaranden och administrativa förfaranden 
som rör barnet, särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt 
eller genom en företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som 
är förenligt med nationella procedurregler (artikel 12.2). 

Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i 
sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte 
heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende (artikel 
16.1). Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller 
angrepp (artikel 16.2). 

Konventionsstaterna ska göra sitt bästa för att säkerställa 
erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar 
för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar eller, i 
förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets 
uppfostran och utveckling. Dessa ska låta sig vägledas av vad som 
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bedöms vara barnets bästa (artikel 18.1). För att garantera och 
främja de rättigheter som anges i barnkonventionen ska konven-
tionsstaterna ge lämpligt stöd till föräldrar och vårdnadshavare då de 
fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran och säkerställa utveck-
lingen av institutioner, inrättningar och tjänster för omvårdnad av 
barn (artikel 18.2). 

Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, 
administrativa, sociala och utbildningsmässiga åtgärder för att 
skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada 
eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel och 
utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp, medan barnet är i 
föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavarens eller annan 
persons vård (artikel 19.1). Sådana skyddsåtgärder bör, där så är 
lämpligt, innefatta effektiva förfaranden för såväl upprättandet av 
sociala program som syftar till att ge barnet och de personer som har 
hand om barnet nödvändigt stöd, som för andra former av 
förebyggande och för identifiering, rapportering, remittering, 
undersökning, behandling och uppföljning av fall av ovan beskrivna 
sätt att behandla barn illa och, där så är lämpligt, förfaranden för 
rättsligt ingripande (artikel 19.2). 

I detta sammanhang kan även barnrättskommitténs allmänna 
kommentar nr 14 om barnets rätt att i första hand få beaktat vad som 
bedöms vara barnets bästa. Kommittén uttalar bl.a. att principen om 
barnets bästa ska användas som ett tillvägagångssätt i besluts-
processer i mål och ärenden som rör barn. Kommitténs 
rekommendationer och allmänna kommentarer har inte folkrättslig 
status som rättskälla och är inte juridiskt bindande för 
konventionsstaterna. 

Anpassning till barnkonventionen 

I Barnkonventionen betonas att det är vårdnadshavare som har det 
primära ansvaret för att ge barnet vård och skydd samtidigt som 
barnets behov av samhälleligt skydd också lyfts fram. Barn ska inte 
ses som ett bihang till sina föräldrar utan som unika individer med 
egna behov.  Barnkonventionen har blivit ett verktyg för att skapa 
ett samhälle som i alla sina delar utgår från ett tydligt barnrätts-
perspektiv.  
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År 2003 infördes en bestämmelse om att barnets bästa ska vara 
avgörande vid beslut enligt LVU. Bestämmelsen finns i 1 § femte 
stycket LVU. Bakgrunden till bestämmelsen i LVU är principen om 
barnets bästa i artikel 3 i Barnkonventionen (prop. 2002/03:53 s. 76 
och 77). Åtgärder som vidtas och beslut som fattas med stöd av LVU 
får inte ha annat syfte än att förbättra för den unge. Inga andra 
intressen kan sålunda få ta över vad som är bäst för barnet 
(prop. 2002/03:53 s. 105). 

Enligt 36 § första stycket LVU ska den unge få relevant 
information. Den unge ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i 
frågor som rör honom eller henne. Om den unge inte framför sina 
åsikter, ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt 
klarläggas på annat sätt. Den unges åsikter och inställning ska 
tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och 
mognad. Bestämmelsen har tillkommit för att tydliggöra barnets rätt 
att komma till tals enligt artikel 12 i barnkonventionen 
(prop. 2002/03:53, prop. 2006/07:129 och prop. 2012/13:10). I 
författningskommentaren till bestämmelsen anges att barnet kan 
framföra sina åsikter på olika sätt. Det kan ske muntligt, skriftligt 
eller på något annat sätt. Vidare kan barnet framföra sina åsikter 
direkt eller genom en företrädare. I domstolsförfaranden är det t.ex. 
vanligt att barnets åsikter framförs genom att socialtjänsten 
inhämtar och redovisar dessa till domstolen. Socialtjänsten har ett 
stort ansvar när det gäller att ge barn möjligheter att komma till tals. 
Det är viktigt att barnet får möjlighet att framföra sina åsikter i en 
miljö som känns trygg för barnet och att metoder och arbetssätt är 
väl anpassade till barnets förutsättningar. Barnets förmåga att förstå 
det som han eller hon ska uttrycka sin åsikt om måste bedömas i 
varje enskilt ärende och situationen och informationen anpassas 
utifrån det. Om barnet inte kan, dvs. inte är i stånd att bilda egna 
åsikter, eller inte vill framföra sina åsikter ska barnets inställning så 
långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Detta kan ske genom 
inhämtande av uppgifter från barnets närstående eller någon annan 
företrädare för barnet. Vidare kan inställningen klarläggas genom 
dokumentation av vad barnet tidigare har framfört. Med hänsyn till 
principen om barnets bästa är det angeläget att barnets inställning 
klargörs på ett sätt som iakttar respekten för barnets integritet och 
självbestämmanderätt. Behovet av att klarlägga barnets inställning är 
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särskilt stort i de fall då barnet är i behov av skydd 
(prop. 2012/13:10 s. 135). 

Barnkonventionsutredningen har i sitt betänkande 
Barnkonventionen och svensk rätt (SOU 2020:63) bedömt att LVU 
och praxis till LVU överensstämmer med de ovan nämnda relevanta 
artiklarna i barnkonventionen under rubriken konventionens 
närmare innehåll (SOU 2020:63 s. 254-255, 462, 572, 683, 771-772 
och 817). När det gäller artikel 18 i barnkonventionen har dock 
utredningen uppmärksammat att det kan behöva utredas om t.ex. 
kommunernas socialnämnder ska få tillgång till mindre ingripande 
tvångsåtgärder än åtskillnad från föräldrarna (SOU 2020:63 
s. 769-770 och s. 772).
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7 Lagstiftningen i nordiska länder 

7.1 Finland 

Finlands bestämmelser om vård av unga regleras i en barnskyddslag 
(13.4.2007/417). Enligt 1 kap. 1 § i barnskyddslagen är syftet med 
lagen att säkerställa barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en 
harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. 
Kapitel 9 i lagen innehåller bestämmelser om omhändertagande av 
barn. Det organ som ansvarar för socialvården i Finland ska 
omhänderta barnet och placera barnet i ett annat hem än det egna, 
om brister i omsorgen om barnet eller andra uppväxtförhållanden 
hotar att allvarligt äventyra barnets hälsa eller utveckling. Ett 
omhändertagande får dock endast ske om åtgärder inom öppen-
vården inte är lämpliga eller möjliga eller om de har visat sig vara 
otillräckliga och vården utom hemmet bedöms motsvara barnets 
bästa enligt (9 kap. 40 §). 

Beslut om omhändertagande fattas av en ledande tjänsteman 
inom socialvården såvida vårdnadshavaren eller barn över 12 år inte 
motsätter sig det. Om samtycke inte lämnas måste frågan prövas av 
förvaltningsdomstol (9 kap. 43 §). Möjligheten att återförena barnet 
med sin familj ska prövas av den ansvariga socialsekreteraren minst 
en gång per år. 

Ett omhändertagande gäller tills vidare. Då behov av omhänder-
tagande och vård utom hemmet inte längre finns ska omhänder-
tagandet upphöra. Även om förutsättningar för ett omhänder-
tagande inte längre finns får omhändertagandet inte avslutas om 
detta klart skulle strida mot barnets bästa (9 kap. 47 § första 
stycket).  

I kapitel 12 finns bestämmelser om eftervård/uppföljning. När 
ett omhändertagande har upphört ska kommunen ordna eftervård 
för barnet (12 kap. 75 §). Kommunens skyldighet att ordna eftervård 
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upphör när fem år har förflutit från det att en placering utom 
hemmet avslutades. Skyldighet att ordna eftervård upphör senast när 
den unga personen fyller 25 år. Kommunen ska utifrån barnets 
behov av stöd ordna eftervård genom att stödja barnet samt 
föräldrarna och vårdnadshavarna samt den som svarar för barnets 
vård och fostran enligt vad som föreskrivs om stödåtgärder inom 
öppenvården och stöd för familjevårdare (12 kap. 76 §). 

Det finns inte någon lagstiftning i Finland som innehåller 
bestämmelser om att vårdnadshavare eller förälder till ett barn som 
är omhändertaget ska lämna drogtest i vissa situationer.  

7.2 Norge 

Norges bestämmelser om vård av barn regleras i barnevernloven 
(LOV-1992-07-17-100). Barnskyddet ska bidra till att ge det 
enskilda barnet goda levnadsförhållanden och utvecklingsmöjlig-
heter genom råd, vägledning och stödåtgärder. Syftet med 
stödåtgärderna ska vara att bidra till en positiv förändring hos barnet 
eller familjen. Stödåtgärder införs i första hand för att hjälpa 
föräldern att i sitt föräldraskap. Barnomsorgen ska, när barnet på 
grund av förhållandena i hemmet eller av andra skäl har ett särskilt 
behov av det, se till att stödåtgärder genomförs för barnet och 
familjen (se 4-4 första och andra stycket).  

Om stödinsatser inte är tillräckliga kan tvångsvård vara 
nödvändigt. Det är Fylkesnemnda (Länsstyrelsen för barns välfärd 
och sociala frågor) som beslutar om tvångsvård (§ 4-12) och om 
upphörande av tvångsvård (§ 4-21). Bestämmelsen om tvångsvård 
täcker in bl.a. brister i omsorg och hemmiljö. Vid bedömningen ska 
avgörande vikt läggas vid barnets bästa (§ 4-1).  

Principen enligt norsk lag är att barn ska återförenas med sina 
biologiska föräldrar. Det är fylkesnemnden som beslutar om barnet 
ska återförenas med sina föräldrar. För att detta ska kunna ske krävs 
att det är sannolikt att föräldrarna kan ge barnet god vård. Vården 
ska dock inte upphävas om barnet har blivit så knutet till den eller 
de personer där han eller hon bor och till miljön där och det skulle 
kunna leda till allvarliga problem för barnet att flytta därifrån.  
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Detta gäller även om föräldrarna har förändrats och har en god 
vårdförmåga (§ 4-21). Barnets åsikter ska beaktas beroende på 
barnets ålder och mognad (se § 1-6). 

Vid bedömning av om tvångsvården kan upphöra måste det också 
beaktas om bristerna i föräldrarnas vårdförmåga kan åtgärdas genom 
stödåtgärder. Det kan handla om olika former av hjälp till familjen, 
så att barnet kan stanna hos sina föräldrar, ekonomiskt stöd, 
föräldraledning m.m. Fylkesnemnda följer inte upp familjen efter 
avslutad vård om inte ett nytt ärende inleds för fylkesnemnda. Ett 
nytt ärende kan antingen handla om tvångsvård igen eller om 
stödinsatser.  

Fylkesnemnda har möjlighet att besluta att vårdnadshavare ska 
lämna urinprov för kontroll av påverkan av droger om det bedöms 
nödvändigt för att säkerställa barnens trygghet (se § 4-4 tredje 
stycket).  

Det finns 39 ärenden mot Norge anhängiggjorda hos Europeiska 
domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) som 
alla väcker frågor om Norge har kränkt rätten till familjeliv enligt 
artikel 8 i Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter 
(Europakonventionen). Några av dessa ärenden har avgjorts av 
Europadomstolen. Se t.ex. Strand Lobben m.fl. mot Norge. I detta 
mål uttalade Europadomstolen bl.a. att barnets bästa ska vara av 
största vikt, att familjeåterförening ska ske så snart det är möjligt 
och att tvångsvård ska betraktas som en tillfällig åtgärd som ska 
avbrytas så snart omständigheterna tillåter det (se Strand Lobben 
m.fl. mot Norge, paragraferna 202-213). 

I Norge förbereds förslag till en ny barnevernlov och en 
proposition beräknas beslutas under våren 2021. I propositionen 
kommer de ovannämnda avgörandena i Europadomstolen att 
beaktas.  

7.3 Danmark 

Danmarks bestämmelser om vård av barn regleras i serviceloven 
(LBK nr 798 af 07/08/2019). I Danmark är det kommunerna som 
ansvarar för stöd till utsatta barn. Syftet med stödet är att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för barnet.  
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Om det bedöms troligt att ett barn behöver särskilt stöd måste 
kommunen utreda situationen ytterligare. Detta ska sedan motiveras 
i ett beslut om huruvida stöd bör inledas för barnet. Svårigheter ska 
så långt det är möjligt lösas i samarbete med familjen.  

I 58 § finns bestämmelser om placering utan samtycke. Ett barn 
får endast placeras utanför hemmet utan samtycke om det finns en 
klar risk för att hans eller hennes hälsa eller utveckling kommer att 
drabbas allvarligt. Detta kan t.ex. bero på omsorgsbrister. En 
förutsättning för en placering utanför hemmet utan samtycke är att 
bristerna inte bedöms kunna åtgärdas om barnet stannar hemma hos 
vårdnadshavarna. 

Enligt huvudregeln i serviceloven ska en placering utan samtycke 
omprövas varje år och i vissa fall med längre intervall (se 62 §). 

Ett beslut om att en placering som har pågått i minst tre år ska 
fortsätta under en förlängd period får fattas om barnet har skapat så 
starka band till sina familjehemsföräldrar att det måste antas att det 
är förenligt med barnets bästa. Det är barn- och ungdomskommittén 
som beslutar om fortsatt placering, oavsett om barnet har placerats 
frivilligt enligt 52 § eller utan samtycke enligt 58 § och oavsett om 
barnet fortfarande behöver stöd. Barn som har fyllt 15 år måste 
samtycka till en sådan placering (se 68 a §).  

Efter att barnet har återvänt hem till sina vårdnadshavare ska 
barnet följas upp under en övergångsperiod om upp till sex månader. 
Avsikten är att säkerställa att återföreningen med vårdnadshavaren 
fungerar bra och säkert (se 68 § fjärde stycket).  

När det gäller frågan om det är möjligt att besluta att vårdnads-
havarna ska lämna drogtest är det den enskilda kommunen som 
bestämmer vilka krav som ska ställas på vårdnadshavare, t.ex. inför 
umgänge och i samband med att tvångsvård upphör och barnet ska 
återvända hem till vårdnadshavarna. Det regleras inte i servicelagen. 

7.4 Island 

På Island är det kommunerna i form av en barnskyddsnämnd som 
ansvarar för stöd till utsatta barn. Islands bestämmelser om vård av 
unga regleras i en barnskyddslag (No 80/2002). Åtgärder till stöd 
för utsatta barn ska i första hand ges på frivillig väg. En sådan åtgärd 
kan vara placering utanför det egna hemmet (se 25 §). Om 
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barnskyddsnämnden anser att frivilliga insatser inte är tillräckliga 
kan nämnden besluta om placering utan samtycke för kortare 
tidsperiod på två månader. Om en längre tid bedöms nödvändig ska 
barnskyddsnämnden hänskjuta ärendet till domstol (28 §). En 
placering utan samtycke (tvångsvård) kan bli aktuell vid olika 
omsorgsbrister hos föräldrarna (se 29 § barnskyddslagen). En sådan 
åtgärd får endast vidtas om inte mindre ingripande åtgärder kan 
anses tillräckliga (29 § andra stycket barnskyddslagen). En placering 
av ett barn kan göras i ett permanent eller ett tillfälligt familjehem. 
Detta regleras i 65 § barnskyddslagen. Permanent familjehem 
innebär att arrangemanget fortsätter tills förmyndarskapet upphör 
enligt lagen. Ett avtal om permanent familjehem ska normalt inte 
ingås förrän efter en provperiod som inte får överstiga ett år. Med 
ett tillfälligt familjehem avses att placeringen ska vara under en 
begränsad tid då man kan förvänta sig att situationen kan förbättras 
så att barnet kommer att kunna återvända till sina föräldrar utan 
väsentliga störningar av sina personliga förhållanden, eller när en 
annan åtgärd förväntas vara tillgänglig inom en begränsad tid.  En 
placering i ett tillfälligt familjehem får inte vara i mer än två år, utom 
i absolut undantagsfall när det syftar till barnets bästa. 
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8 Förslagen i denna promemoria 
syftar till att stärka barnets bästa 

Som redovisas närmare i avsnitt 3 ingår i uppdraget att bl.a. utreda 
vissa frågor som rör hur barnets bästa kan stärkas i samband med 
upphörande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestäm-
melser om vård av unga (LVU). 

En del av uppdraget rör frågan om hur principen om barnets bästa 
kan stärkas i samband med bedömning av om vård enligt LVU ska 
upphöra. I avsnitt 9.1 redogörs för att socialnämnden redan i dag, 
genom den nuvarande lagstiftningen, har flera olika verktyg som kan 
användas för att tillgodose barnets behov i samband med 
upphörande av LVU. Som redovisas närmare i avsnitt 9.1 finns t.ex. 
bestämmelser om flyttningsförbud och tillfälligt flyttningsförbud 
enligt 24 och 27 §§ LVU och bestämmelser om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken som skyddar barn från att 
skiljas från det familjehem där han eller hon har sin trygghet. 
Bestämmelserna syftar till att tillvarata barnets bästa.  

I syfte att ytterligare stärka principen om barnets bästa och i syfte 
att ytterligare öka tryggheten och säkerheten för barn som är 
placerade i samhällsvård föreslås ändringar i LVU och i social-
tjänstlagen (2001:453), SoL, som dels ger socialtjänsten ytterligare 
verktyg för att säkerställa att barn inte återvänder till en hemmiljö 
som inte är trygg, dels förtydligar socialtjänstens ansvar att använda 
verktygen. Av den nuvarande lagstiftningen följer att vård enligt 
LVU ska upphöra när den inte längre behövs (21 § LVU). I syfte att 
förstärka skyddet mot att barn flyttas hem för tidigt eller till en miljö 
som inte är trygg och stabil, föreslås att vården inte ska upphöra 
förrän de omständigheter som föranledde vården har förändrats på 
ett varaktigt och genomgripande sätt, se avsnitt 9.3.1. Vidare föreslås 
en skyldighet för socialnämnden att överväga ett flyttningsförbud i 
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samband med att nämnden överväger eller prövar om vården enligt 
LVU eller SoL ska upphöra, se avsnitt 9.4.1. 

För att ytterligare stärka principen om barnets bästa och öka 
tryggheten för barn som vårdas enligt LVU och SoL föreslås vidare 
att socialnämnden ska överväga om det finns skäl att ansöka om 
överflyttning av vårdnaden senast när barnet har varit placerad i 
samma familjehem under två år, se avsnitt 10.1. Vidare föreslås att 
alla barn ska följas upp efter avslutad vård enligt LVU. Slutligen 
föreslås att socialnämnden i vissa situationer inför umgänge och 
inför prövning av om vård enligt LVU kan upphöra ska kunna 
besluta att vårdnadshavare och föräldrar till barn som vårdas enligt 
LVU ska lämna drogtester. Syftet med de två sistnämnda förslagen 
är också att ytterligare stärka principen om barnets bästa och öka 
tryggheten och stabiliteten för barn som vårdas enligt LVU, se 
avsnitt 11.1 och 12.6. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnade i februari 2020 
en slutredovisning av uppdrag att genomföra analyser av tillsynens 
resultat inom den sociala barn- och ungdomsvården (S2019/01922). 
Av rapporten framgår att socialtjänstens barn- och ungdomsvård har 
dragits med svårigheter under flera år. IVO konstaterar i sin rapport 
att det finns brister i dokumentation, barns delaktighet och 
handläggning av ärenden för barn och unga, inom hela kedjan från 
hantering av orosanmälningar till uppföljning av insatser och 
egenkontroll. Av de 819 ärenden som ingick i IVO:s underlag har 
IVO funnit sammanlagt 1 297 brister i totalt 549 ärenden 
(67 procent). Enligt rapporten innebär bristerna att barn och unga 
riskerar att inte få sina behov av stöd, skydd och hjälp utredda och 
tillgodosedda och att det i värsta fall kan bidra till att barn skadas 
eller t.o.m. avlider. IVO:s huvudsakliga iakttagelser är, enligt 
rapporten, att kommunerna inte lyckats komma tillrätta med 
bristerna inom den sociala barn och ungdomsvården och upprätt-
hålla en god kvalitet. IVO har noterat att det, trots att omfattande 
kunskapsstöd, finns handläggare som saknar kunskap för en 
rättssäker handläggning. 

Mot bakgrund av brister som uppmärksammats inom den sociala 
barn- och ungdomsvården och som ett led i regeringens arbete för 
att stärka tryggheten för placerade barn och unga gav regeringen i 
november 2020 i uppdrag till IVO att förstärka tillsynen av 
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socialtjänsten, S2020/08835. Den 1 mars 2023 ska IVO lämna en 
samlad redovisning av uppdraget.  

För att förhindra att barn råkar illa ut räcker det inte enbart med 
lagstiftning som ger verktyg för de som har att tillämpa 
lagstiftningen.  För att lagstiftningen ska få genomslagskraft är det 
också viktigt att de som har att tillämpa lagstiftningen har tillräckliga 
kunskaper och resurser för det.  

Uppdraget, som redovisas i denna promemoria, har varit att se 
över lagstiftningen. Inom ramen för uppdraget lämnas dock 
utrymme för att ta upp andra frågor för att öka tryggheten för 
långsiktigt placerade barn och för att stärka barnets rättigheter om 
utredaren under arbetets gång bedömer att det för att fullgöra 
uppdraget finns ett behov av det. Som redovisas ovan föreslås i 
avsnitt 9.4.1. en skyldighet för socialnämnden att överväga ett 
flyttningsförbud i samband med att socialnämnden överväger eller 
prövar om vården enligt LVU eller SoL ska upphöra, se avsnitt 9.4.1. 
I samband med detta förslag görs bedömningen att Socialstyrelsen 
bör ges i uppdrag att öka kunskapen om flyttningsförbud (se 
avsnitt 9.4.2).
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9 Barnets bästa i samband med 
upphörande av vård 

9.1 Vilka möjligheter finns i dag att beakta barnets 
bästa i samband med upphörande av LVU? 

Insatser till barn och unga ska i första hand ges på frivillig väg med 
stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Om detta inte är möjligt 
kan lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) bli tillämplig. LVU är en kompletterande lag till SoL och 
reglerar förutsättningarna för att tvångsvårda den unge. LVU:s 
tillämpning är knuten till att den unge har ett vård- eller skydds-
behov, som inte kan tillgodoses med frivilliga lösningar. 

LVU är en skyddslagstiftning för barn och unga och 
andemeningen i lagen är att de insatser som görs och de beslut som 
fattas ska vara till för den unges bästa (prop. 2002/03:53 s. 77). För 
att ytterligare stärka barnperspektivet i LVU infördes år 2003 en 
bestämmelse i 1 § femte stycket LVU om att vad som är bäst för den 
unge ska vara avgörande vid beslut enligt LVU (prop. 2002/03:53). 
Bestämmelsen är en anpassning av LVU till åtaganden enligt artikel 3 
i barnkonventionen. I artikel 3.1 anges att vid alla åtgärder som rör 
barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. 
Formuleringen i artikel 3 är vid och ger utrymme för att andra 
intressen kan vara avgörande för vilket beslut som fattats. När det 
gäller LVU har en snävare formulering valts, eftersom åtgärder som 
vidtas och beslut som fattas med stöd av lagen inte kan ha annat syfte 
än att förbättra för den unge. Inga andra intressen får ta över vad 
som är bäst för barnet (prop. 2002/03:53 s. 105). Bestämmelsen i 1 § 
femte stycke LVU går således längre än åtagandena i artikel 3 i 
barnkonventionen. Bestämmelsen omfattar alla beslut enligt LVU, 
t.ex. beslut om upphörande av vård. 
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Vad som är barnets bästa är inte närmare definierat i LVU. Vad 
som kan anses utgöra barnets bästa kan inte definieras en gång för 
alla utan måste kopplas till det individuella barnet och barnets 
situation. Principen om barnets bästa måste ses som ett tillväga-
gångssätt i varje beslutsprocess där barn är berörda (se 
prop. 2017/18:186 s. 96). Av 2 § LVU följer att vård ska beslutas om 
det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 
utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i 
hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling 
skadas. Av 3 § första stycket LVU följer att vård också ska beslutas 
om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk 
att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, 
brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. 
Den som är under 18 år ska beredas vård om någon av de situationer 
som anges i 2 eller 3 § LVU föreligger och det kan antas att behövlig 
vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har 
vårdnaden om honom eller henne och, när den unge fyllt 15 år, av 
honom eller henne själv (1 § andra stycket LVU). Vård med stöd av 
3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om sådan 
vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i 
övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att 
behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke (1 § tredje 
stycket LVU). 

När vård med stöd av LVU inte längre behövs, ska socialnämnden 
besluta att vården ska upphöra (21 § första stycket första meningen 
LVU). I förarbetena anges att nämndens prövning ska avse frågan 
om de omständigheter som nödvändiggjort vården fortfarande 
består. Det är den unges behandlingsbehov som ska vara bestäm-
mande för hur lång tid vården ska bestå. Vården ska förklaras 
avslutad så snart det inte längre finns behov av att utöva de särskilda 
befogenheter som lagen ger socialnämnden (prop. 1979/80:1 s. 587). 
När socialnämnden bedömer om vård enligt LVU fortfarande 
behövs ska barnets bästa enligt 1 § femte stycket LVU vara 
avgörande. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall 
utifrån en bedömning av individuella förhållanden (se 
prop. 2002/03:53 s. 77 och prop. 2005/06:99 s. 39 och 40). 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har konstaterat att 
bestämmelsen i 1 § femte stycket LVU inte innebär att över-
väganden som enbart är relaterade till risken för skada vid en 
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separation från ett familjehem ska vägas in i bedömningen av om 
vården ska upphöra (se HFD 2012 ref 35). HFD menar att det 
upprätthålls en klar gräns mellan de rekvisit som krävs för vård och 
de som ligger till grund för vårdnadsöverflyttning och 
flyttningsförbud (se mer om flyttningsförbud och överflyttning av 
vårdnaden nedan). Enligt HFD får det förhållandet att ett barn som 
omhändertagits känner oro inför att lämna familjehemmet och 
eventuellt kan ta skada av en förflyttning i stället beaktas vid en 
prövning av frågan om flyttningsförbud (se också RÅ 1987 ref 123). 

Socialnämnden ska noga förbereda den unges återförening med 
den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne (21 § första 
stycket andra meningen LVU). I förarbetena till bestämmelsen 
anges att det är en viktig uppgift för socialnämnden att verka för att 
en återgång till hemmet kan ske och att den blir så smidig som möjlig 
för den unge. En av förutsättningarna för att barnet ska kunna 
återförenas med sina föräldrar är att kontakten dem emellan varit 
god under placeringstiden. Socialnämnden bör därför på olika sätt 
medverka till att kontakten mellan barn och föräldrar upprätthålls 
under vårdtiden. Hur återföreningen ska förberedas bör behandlas 
redan i vårdplanen. Det är socialnämnden som har ansvaret för 
planeringen. Har den unge varit föremål för vård en längre tid kan 
det vara lämpligt att socialnämnden gör upp en plan för hur åter-
föreningen ska genomföras (prop. 1989/90:28 s. 87 - 88 och 118).  

Enligt 24 § LVU får förvaltningsrätten, efter ansökan av 
socialnämnden, för viss tid eller tills vidare förbjuda den som har 
vårdnaden om en underårig att ta denne från ett enskilt hem om det 
finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas 
om han eller hon skiljs från hemmet (flyttningsförbud). Bestäm-
melsen syftar till att bevaka barnets bästa. I brådskande situationer 
har även socialnämnden enligt 27 § LVU möjlighet att besluta om 
ett tillfälligt flyttningsförbud. Se mer om flyttningsförbud i 
avsnitt 9.4. 

Socialnämnden har även möjlighet att hos tingsrätten ansöka om 
överflyttning av vårdnaden. Har ett barn stadigvarande vårdats och 
fostrats i ett annat enskilt hem än föräldrahemmet och är det 
uppenbart att det är bäst för barnet att det rådande förhållandet får 
bestå och att vårdnaden flyttas över till den eller dem som har tagit 
emot barnet eller någon av dem, ska rätten utse denne eller dessa att 
såsom särskilt förordnade vårdnadshavare utöva vårdnaden om 
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barnet (6 kap. 8 § föräldrabalken). Se mer om överflyttning av 
vårdnaden i avsnitt 10. 

När vård enligt LVU har upphört har även socialnämnden i 
brådskande situationer möjlighet att besluta om ett omedelbart 
omhändertagande enligt 6 § LVU om nya omständigheter 
tillkommer. Om nya omständigheter tillkommer har socialnämnden 
också möjlighet att på nytt ansöka om vård enligt LVU. Social-
nämnden får också, enligt 11 kap. 4 b § SoL, besluta om uppföljning 
av ett barns situation efter det att en placering i ett familjehem eller 
hem för vård eller boende har upphört i vissa situationer (se mer om 
uppföljning i avsnitt 11).  

Av vad som redogjorts för ovan framgår att socialnämnden redan 
i dag har flera olika verktyg som kan användas för att tillgodose 
barnets behov i samband med övervägande om upphörande av vård 
enligt LVU. 

9.2 Barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid 
upphörande av vård enligt LVU 

Flera utredningar har tidigare lagt fram förslag som handlar om att 
barnets bästa särskilt ska vägas in vid bedömning av om vården enligt 
LVU ska upphöra, se avsnitt 5.1. Förslagen har dock inte lett till 
lagstiftning.  

Den utredning som senast lämnade ett sådant förslag är 
Utredningen om tvångsvård för barn och unga. I sitt slutbetänkande 
betänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård – Förslag till ny 
LVU (SOU 2015:71) föreslår utredningen att barnets bästa ska 
utgöra ett självständigt rekvisit vid bedömning av om vård enligt 
LVU ska upphöra. Utredningen hänvisar till att det vid bedöm-
ningen av om vård enligt LVU ska upphöra enbart relateras till det 
vårdbehov som ursprungligen föranledde omhändertagandet och att 
HFD har uttalat att det förhållandet att ett barn känner oro inför att 
lämna sitt familjehem och eventuellt kan ta skada av en förflyttning 
inte är en fråga som ska beaktas inom ramen för bedömning av om 
vård med stöd av LVU ska upphöra eller inte (se HFD 2012 ref 35). 
Enligt utredningen kan detta i vissa fall leda till orimliga 
konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv. Utredningen anser att detta 
särskilt kan drabba barn som på grund av missförhållanden i hemmet 
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har placerats i tidig ålder eller har varit placerade under lång tid och 
har fått en trygg förankring i sitt familjehem (SOU 2015:71 s. 657). 

Utredningen anser att barnets bästa ska kunna vara utslags-
givande för om vård i familjehem ska upphöra eller inte under vissa 
förutsättningar då barnet har rotat sig i familjehemmet och att 
vårdnadshavarens önskemål om att barnet ska flytta hem till vård-
nadshavaren måste ställas mot barnens behov och intressen vid en 
eventuell återflyttning (SOU 2015:71 s. 661).  

Utredningens förslag innebär att det ska införas en bestämmelse 
att vid prövningen av om vård enligt nuvarande 2 § LVU i 
familjehem ska upphöra ska barnets bästa vara avgörande. Genom 
att föra in barnets bästa markeras att barnets bästa ska prövas som 
ett självständigt rekvisit. Vid bedömningen ska det särskilt fästas 
avseende vid barnets inställning, om barnet sedan låg ålder eller 
under lång tid vårdats i familjehemmet, barnets umgänge och 
relation till vårdnadshavarna, och om barnet har en nära relation till 
familjehemsföräldrarna och en god förankring i sin sociala miljö 
(SOU 2015:71 s.74 och 656-662). 

En majoritet av de remissinstanser som har yttrat sig i frågan har 
ställt sig positiva till utredningens förslag om barnets bästa som ett 
självständigt rekvisit vid prövning av tvångsvårdens upphörande, 
huvudsakligen eftersom de anser att förslaget bidrar till stabilitet och 
trygghet för barn. Flera remissinstanser ser dock behov av 
förtydliganden samt anser att förslaget kräver ytterligare analys och 
utredning om förutsättningarna för tillämpningen i praktiken. 
Synpunkterna handlar även om att förslaget ställer stora krav på 
socialtjänsten och innebär ökade krav på stöd till vårdnadshavarna 
och ett närmare resonemang kring hur förslaget förhåller sig till den 
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakon-
ventionen). Förslaget avstyrks av Riksdagens ombudsmän (JO), 
Kammarrätten i Sundsvall och Förvaltningsrätten i Linköping. JO 
anför bland annat att det är svårt att tro att det finns behov av den 
reglering som utredaren strävar efter eftersom samma effekt skulle 
kunna uppnås genom att nämnden ansöker om flyttningsförbud. JO 
menar bl.a. att lagstiftningen redan i dag ger socialnämnden 
förhållandevis stora möjligheter att tillgodose barnets behov och att 
det måste beaktas att det är fråga om tvångsvård och en bestämmelse 
för sådan vård måste utformas på ett tydligt sätt. Kammarrätten i 
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Sundsvall och Förvaltningsrätten i Linköping ställer sig tveksamma 
till att göra ett så oprecist rekvisit som barnets bästa helt avgörande 
för om något så ingripande som vård enligt LVU ska upphöra. 

9.2.1 Ett självständigt rekvisit om barnets bästa bör inte 
införas vid bedömning av om vård enligt LVU ska 
upphöra 

Bedömning: Barnets bästa bör inte utgöra ett självständigt 
rekvisit vid bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra. 

 
Skäl för bedömningen: Vård enligt LVU är en mycket 

ingripande åtgärd för det enskilda barnet och för barnets vårdnads-
havare. Det är därför mycket viktigt att kraven på rättssäkerhet i 
lagstiftningen upprätthålls.  

Av rättssäkerhetsskäl är det viktigt att i lagstiftningen undvika 
formuleringar som är så allmänna att de kan ge upphov till 
tolkningsproblem och subjektiva bedömningar, vilket kan leda till 
ett godtyckligt ingripande i barnets och vårdnadshavarens fri- och 
rättigheter. Rekvisiten för när tvångsvård ska inledas och upphöra 
måste vara klara och förutsebara och även i övrigt vara utformade på 
ett rättssäkert sätt.  

Remissinstanserna har över förslag i tidigare utredningar, som 
redovisats i avsnitt 5.1, framfört kritik mot att låta barnets bästa vara 
avgörande för tvångsvårdens upphörande. 

I betänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård – Förslag till 
ny LVU (SOU 2015:71) föreslås att en bestämmelse införs som 
innebär att vid prövningen av om vård i familjehem enligt nuvarande 
2 § LVU ska upphöra ska barnets bästa vara avgörande. Genom att 
föra in barnets bästa är avsikten att markera att barnets bästa ska 
prövas som ett självständigt rekvisit. Vid bedömningen föreslås att 
det särskilt ska fästas avseende vid barnets inställning, om barnet 
sedan låg ålder eller under lång tid vårdats i familjehemmet, barnets 
umgänge och relation till vårdnadshavarna, och om barnet har en 
nära relation till familjehemsföräldrarna och en god förankring i sin 
sociala miljö. 

Så som förslaget är formulerat innebär det att tvångsvård av ett 
barn skulle kunna fortsätta även om de ursprungliga förhållandena 
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som föranledde vården enligt 2 § LVU inte längre föreligger. Vården 
ska således kunna fortsätta även om bedömningen är att det inte 
längre finns någon risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas 
på grund av misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen 
eller något annat förhållande i hemmet. Så som förslaget ser ut kan 
vården således fortgå utan någon begränsning i tid och utan att det 
föreligger ett vårdbehov för barnet.  Det är vidare tveksamt om 
syftet med förslaget uppnås, dvs. att säkerställa att barnet får stanna 
i det familjehem där han eller hon har sin trygghet. Tvångsvården i 
sig ger nämligen inte någon garanti för att barnet får stanna kvar i 
det aktuella familjehemmet. Det är socialnämnden som bestämmer 
var barnet ska vara placerat och det finns ingen garanti för att det 
aktuella familjehemmet kommer att ha möjlighet att fortsättningsvis 
ha ansvar för att vårda och fostra barnet i familjehemmet.  

Som redogjorts för ovan i avsnitt 9.1 så gäller i dag att vad som är 
bäst för den unge ska vara avgörande vid beslut enligt LVU. Det 
gäller även vid beslut om upphörande av vård enligt 21 § LVU. 

Vad som är barnets bästa är inte närmare definierat i LVU. Vad 
som kan anses utgöra barnets bästa kan inte definieras en gång för 
alla utan måste kopplas till det individuella barnet och barnets 
situation. Vid bedömning av barnets bästa är det viktigt att se 
principen om barnets bästa som ett tillvägagångssätt i varje 
beslutsprocess där barn är berörda (se prop. 2017/18:186 s. 96). 

Vad som är barnets bästa är således svårt att definiera och skiljer 
sig så klart åt från situation till situation och från barn till barn. Det 
är svårt att i lagstiftningen ange några konkreta omständigheter som 
skulle kunna utgöra barnets bästa då det är olika för olika barn. Det 
säger sig självt att det ofta är nära nog omöjligt att objektivt slå fast 
vad som är bäst för barnet. Det blir till sist domstolens respektive 
socialnämndens uppfattning, antaganden och bedömningar som blir 
avgörande (se prop. 2002/03:53 s. 76-78). Att införa ett sådant själv-
ständigt rekvisit som barnets bästa för avgörande av om tvångsvård 
ska upphöra skulle därmed kunna innebära en rättsosäkerhet för 
barnet, vårdnadshavarna och familjehemsföräldrarna och rätts-
säkerheten skulle kunna ifrågasättas. Det skulle vidare kunna bli 
svårt för socialnämnden och domstolarna att tillämpa bestämmelsen. 

Att införa ett självständigt rekvisit om barnets bästa vid 
bedömning av om tvångsvård ska upphöra strider vidare mot de 
principer som LVU vilar på då det inte bör komma ifråga att 
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tvångsvårda ett barn om inte förutsättningarna för tvångsvård längre 
är uppfyllda. Tvångsvård ska vidtas endast om det inte längre finns 
andra möjligheter. Om det inte längre finns förutsättningar för 
tvångsvård ska vården upphöra. 

Tvångsvård väcker vidare också många svåra frågor om mänskliga 
rättigheter. Enligt artikel 8.1 i Europakonventionen har var och en 
rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv. Enligt artikel 8.2 får en 
offentlig myndighet inte inskränka åtnjutande av denna rättighet 
annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är 
nödvändigt med hänsyn till bl.a. skydd för hälsa eller moral eller för 
andra personers fri- och rättigheter. Att en inskränkning måste ha 
stöd i lag är inte endast en hänvisning till den nationella lagstift-
ningen. Kravet på stöd i lag anses även utgöra ett krav på att 
lagbestämmelsen ska vara tillräckligt förutsebar och reglerna 
tillräckligt precisa (se bl.a. Olsson mot Sverige).  

Att ett barn blir föremål för tvångsvård enligt LVU och placeras 
i ett annat hem än det egna utgör i regel en inskränkning i familjelivet 
för såväl föräldrarna som barnet. En sådan inskränkning är endast 
tillåten om förutsättningarna enligt artikel 8.2 i Europakon-
ventionen föreligger (se Strand Lobben m.fl. mot Norge, 
paragraf 202 och Kutzner mot Tyskland, paragraferna 58-60). 
Europadomstolen har vidare fastslagit vägledande principer vid 
bedömning av om inskränkningen ska bedömas vara tillåten enligt 
artikel 8.2. Dessa vägledande principer är att barnets bästa ska vara 
av största vikt, att familjeåterförening ska ske så snart det är möjligt 
och att tvångsvården ska betraktas som en tillfällig åtgärd som ska 
avbrytas så snart omständigheterna tillåter det (se Strand Lobben 
m.fl. mot Norge, paragraferna 202-213). I begreppet barnets bästa 
ligger inte endast att barnet ska få utvecklas i en trygg miljö utan lika 
viktigt anses vara att banden till familjen upprätthålls, utom i de fall 
familjen har visat sig vara särskilt olämplig för barnet (se Gnahoré 
mot Frankrike, paragraf 59 och Strand Lobben m.fl. mot Norge, 
paragraf 207).  

Att låta tvångsvård av barn bestå trots att de förhållanden som 
föranledde vården har upphört skulle självfallet röra barnets egna 
rättigheter men också vara ett ingrepp i vårdnadshavarnas rätt till 
skydd för sitt privat- och familjeliv enligt artikel 8 i Europakonven-
tionen. Det är därför tveksamt om det är förenligt med artikel 8 i 
Europakonventionen att låta tvångsvården av ett barn bestå i de fall 
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då de förhållanden som föranledde tvångsvården inte längre 
föreligger, dvs de krav som uppställs för att besluta om tvångsvård 
enligt 2 § LVU inte längre föreligger. Detta eftersom tvångsvården 
ska betraktas som en tillfällig åtgärd som ska avbrytas så snart 
omständigheterna tillåter det. Vidare är det också tveksamt om ett 
rekvisit som innebär att barnets bästa ska vara avgörande för om 
tvångsvård ska kunna fortsätta uppfyller de krav på att en lagbestäm-
melse ska vara tillräckligt förutsebar och reglerna tillräckligt precisa 
(se bl.a. Olsson mot Sverige). Enligt 2 kap. 19 § regeringsformen får 
lag eller annan föreskrift inte meddelas i strid med Sveriges 
åtaganden på grund av Europakonventionen.  

Med anledning av vad som framförts ovan i detta avsnitt görs 
sammantaget bedömningen att en lagändring, som innebär att 
barnets bästa ska utgöra ett självständigt rekvisit vid bedömningen 
av om vård enligt LVU ska upphöra, inte bör införas.  

Frågan är då om det finns andra sätt att ytterligare stärka barnets 
bästa i samband med bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra 
och som uppfyller grundläggande rättssäkerhetskrav, som bedöms 
förenliga med Europakonventionen och som inte skapar tillämp-
ningsproblem för socialnämnderna och domstolarna.  

Som skäl för förslaget i betänkandet Barns och ungas rätt vid 
tvångsvård – Förslag till ny LVU (SOU 2015:71) om att barnets 
bästa ska vara ett självständigt rekvisit vid bedömning av om vård 
enligt 2 § LVU ska upphöra  hänvisar utredningen till att det i dag, 
vid bedömningen av om vård enligt LVU ska upphöra, enbart 
relateras till det vårdbehov som ursprungligen föranledde omhän-
dertagandet och att HFD har uttalat att det förhållandet att ett barn 
känner oro inför att lämna sitt familjehem och eventuellt kan ta 
skada av en förflyttning inte är en fråga som ska beaktas inom ramen 
för bedömning av om vård med stöd av LVU ska upphöra eller inte 
(se HFD 2012 ref 35). Enligt utredningen kan detta i vissa fall leda 
till orimliga konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv.  

Som redovisats ovan i avsnitt 9.1 finns det verktyg redan i dag 
som är avsedda att skydda barn mot att behöva flytta från sitt 
familjehem om barnet har rotat sig där, se bl.a. bestämmelserna om 
flyttningsförbud enligt 24 § LVU och överflyttning av vårdnaden 
enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken.  

I syfte att ytterligare stärka tryggheten och säkerheten för barn 
som vårdas enligt LVU och som vårdas frivilligt enligt socialtjänst-
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lagen och tillvarata barnets bästa föreslås ändringar såvitt gäller 
flyttningsförbud (se avsnitt 9.4) och överflyttning av vårdnaden (se 
avsnitt 10.1). Dessutom föreslås ett tillägg i bestämmelsen i 21 § 
LVU om upphörande av vård enligt LVU i syfte att ytterligare stärka 
principen om barnets bästa vid bedömning av om vård enligt LVU 
ska upphöra (se avsnitt 9.3). Vidare föreslås en obligatorisk skyldig-
het för socialnämnden att följa upp ett barns situation efter avslutad 
vård enligt LVU, se avsnitt 11.1. Slutligen föreslås en möjlighet för 
socialnämnderna att besluta att vårdnadshavare ska lämna resultat av 
drogtest, se avsnitt 12.6. 

9.3 Bör bestämmelsen om upphörande av vård 
enligt LVU ändras på något annat sätt? 

När vård med stöd av LVU inte längre behövs, ska socialnämnden 
besluta att vården ska upphöra (21 § första stycket första meningen 
LVU). Bestämmelsen i 21 § LVU om att vården ska avslutas så snart 
den inte längre behövs har funnits och varit oförändrad ända sedan 
dåvarande LVU trädde i kraft den 1 januari 1981. I förarbetena anges 
att socialnämndens prövning ska avse frågan om de omständigheter 
som nödvändiggjort vården fortfarande består. Det är den unges 
behandlingsbehov som ska vara bestämmande för hur lång tid vården 
ska bestå. Vården ska förklaras avslutad så snart det inte längre finns 
behov av att utöva de särskilda befogenheter som lagen ger social-
nämnden (prop. 1979/80:1 s. 587).  

Socialnämnden ska noga förbereda den unges återförening med 
den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne (21 § första 
stycket andra meningen LVU). Bestämmelsen är en erinran om 
vikten av att den unges återförening med föräldrarna eller andra 
vårdnadshavare noga förbereds (prop. 1989/90:28 s. 118). Se mer om 
återförening i avsnitt 9.4 om återförening och flyttningsförbud.  

Som redogjorts för ovan är förarbetena till bestämmelsen i 21 § 
första stycket LVU om att vården ska upphöra när den inte längre 
behövs knapphändiga. I rättspraxis, som har utvecklats under många 
år, finns mer vägledning. När det gäller brister i omsorgen enligt 2 § 
LVU har HFD uttalat att en bedömning ska göras av risken för att 
barnet återigen utsätts för de missförhållanden som föranledde 
vården ifall att vården skulle upphöra (se RÅ 2001 not 107). HFD 
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har i ett annat fall kommit fram till att det inte behöver vara visat att 
föräldern är orsaken till att barnet har ett aktuellt vårdbehov. För att 
vården i ett visst fall ska bestå får det anses vara tillräckligt att det 
objektivt sett föreligger en påtaglig risk för barnets hälsa och 
utveckling samt att risken är att hänföra till något förhållande i 
barnets hem (RÅ 1990 ref 97).  

I kammarrättsdomar har genomgående en praxis bildats om att 
de omständigheter som föranledde vården ska ha förändrats på ett 
varaktigt och genomgripande sätt för att vården ska kunna upphöra.8 
En central del av bedömningen i avgöranden från kammarrätterna är 
vårdnadshavarens aktuella omsorgsförmåga. Vårdnadshavaren kan 
t.ex. ha genomgått en positiv utveckling, men fortfarande ha sådan 
bristande insikt i sin omsorgsförmåga att vården behöver bestå.  

Socialstyrelsen har i sin handbok LVU-Handbok för social-
tjänsten (s. 118-120) redogjort för kammarrättspraxis med anled-
ning av vårdens upphörande och har också lyft fram att de 
omständigheter som föranledde vården ska ha förändrats på ett 
varaktigt och genomgripande sätt för att vården ska kunna upphöra. 

9.3.1 Förändringarna ska vara varaktiga och genomgripande 
för att vård enligt 2 § LVU ska kunna upphöra 

Förslag: När vård har beslutats med stöd av 2 § LVU får social-
nämnden inte besluta att vården ska upphöra förrän de 
omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett 
varaktigt och genomgripande sätt. 

 
Skälen för förslaget: När vård med stöd av LVU inte längre 

behövs, ska socialnämnden besluta att vården ska upphöra (21 § 
första stycket första meningen LVU). I förarbetena anges att 
nämndens prövning ska avse frågan om de omständigheter som 
nödvändiggjort vården fortfarande består (prop. 1979/80:1 s. 587). 
Det innebär att de förhållanden som föranledde vården, liksom 
barnets vårdbehov ska ha upphört. 

 
8 Se t.ex. Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3581-18, Kammarrätten i Jönköpings dom 
i mål nr 984-19, Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 3267-19 och Kammarrätten i 
Sundsvalls dom i mål nr 703-19. 
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Som redovisats ovan har tillämpningen av bestämmelsen i 21 § 
LVU om att socialnämnden ska besluta att vården ska upphöra när 
den inte längre behövs utvecklats i kammarrättspraxis genom åren. I 
praxis från kammarrätterna slås genomgående fast att de 
omständigheter som föranledde vården ska ha förändrats på ett 
varaktigt och genomgripande sätt för att vården ska få upphöra. 

Om förändringarna inte är varaktiga och genomgripande riskerar 
barnets behov av trygghet, säkerhet och stabilitet att äventyras när 
barnet återförenas med sina vårdnadshavare efter avslutad vård. 
Risken ökar också för att barnet kan komma att omhändertas igen 
om vården av barnet upphör för tidigt.  

I syfte att ytterligare stärka tryggheten, säkerheten och 
stabiliteten för barn och tillvarata barnets bästa föreslås att en 
bestämmelse införs i 21 § om att socialnämnden inte får besluta att 
vård enligt 2 § LVU ska upphöra förrän de omständigheter som 
föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande 
sätt. Genom att i lagstiftningen lyfta upp och kodifiera den praxis 
som redan är väletablerad markeras vikten av att vården inte får 
upphöra för tidigt. Förslaget innebär också en ökad tydlighet för 
socialnämnden. Vidare är det också ur ett rättssäkerhetsperspektiv 
viktigt för barn och vårdnadshavare att i lag reglera att de 
omständigheter som föranledde vården måste ha förändrats på ett 
varaktigt och genomgripande sätt för att vården ska kunna upphöra.  

Att det ska vara fråga om en varaktig förändring innebär att den 
inte bör vara tillfällig och att den bör bedömas bestå över en längre 
tidsperiod och ha en mer permanent karaktär. När vården föranletts 
av förälderns missbruk spelar t.ex. längden för tiden av drogfrihet in. 
Vad som ska utgöra en varaktig förändring bör bedömas utifrån 
omständigheterna i det enskilda fallet. 

Att det ska vara fråga om en genomgripande förändring innebär 
att det inte bör räcka med mindre förbättringar. En vårdnadshavare 
kan ha genomgått en positiv utveckling, men t.ex. fortfarande ha 
sådan bristande insikt i sin omsorgsförmåga att vården behöver 
bestå. Det kan t.ex. handla om att vårdnadshavaren behöver ta emot 
mer stöd och behandling för sina egna problem eller ta emot mer 
stöd i sin föräldraroll för att det ska anses ha skett en genomgripande 
förändring av de omsorgsbrister som föranledde vården. Ett barn 
kan också ha särskilda behov som ställer extra höga krav på 
vårdnadshavarens omsorgsförmåga och att vårdnadshavarna måste 
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kunna tillgodose och ha tillräcklig insikt i barnets särskilda behov, 
även om förhållanden i hemmet förbättrats, för att vården ska kunna 
upphöra. Vad som ska utgöra en genomgripande förändring bör 
bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. 

Sammantaget bedöms förslaget att socialnämnden inte ska få 
besluta att vården ska upphöra förrän de omständigheter som 
föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande 
sätt bidra till att ytterligare säkerställa barnets bästa i samband med 
bedömning av om vård enligt LVU kan upphöra.  

Att ett barn blir föremål för tvångsvård enligt LVU och placeras 
i ett annat hem än det egna utgör en inskränkning i familjelivet enligt 
artikel 8.1 i Europakonventionen för såväl föräldrarna som barnet. 
Enligt artikel 8.2 får en offentlig myndighet inte inskränka 
åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i 
ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till bl.a. skydd 
för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. 
Europadomstolen har, som nämnts ovan i avsnitt 9.2.1, fastslagit att 
familjeåterförening ska ske snarast möjligt och att tvångsvård ska ses 
som en tillfällig åtgärd. Europadomstolen har också konstaterat att 
även om tvångsvården ska vara tillfällig, ska den avbrytas först när 
omständigheterna tillåter det (se Strand Lobben m.fl. mot Norge, 
paragraf 208 och Olsson mot Sverige, paragraf 81). En bestämmelse 
som anger att vården inte ska få upphöra förrän de omständigheter 
som föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och genom-
gripande sätt ligger även i linje med principen om att barnets bästa 
ska vara styrande. Förslaget att i lag införa en bestämmelse om att 
vården inte ska få upphöra förrän de omständigheter som föranledde 
vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande bedöms 
därmed vara förenligt med artikel 8 i Europakonventionen. 

När det gäller barn och unga som vårdas med stöd av 3 § LVU på 
grund av sitt eget beteende ska vården enligt 21 § LVU också 
upphöra när den inte längre behövs. Utredningsuppdraget är dock 
primärt inriktat på barn som vårdas med stöd av 2 § LVU på grund 
av något förhållande i hemmet. Någon analys har därför inte gjorts 
av ett eventuellt behov av lagändringar i 21 § LVU såvitt gäller 
upphörande av vård som grundar sig på den unges egna beteende 
enligt 3 § LVU. Såvitt känt har det inte framkommit att det skulle 
finnas något behov av sådana lagändringar. Den praxis som har 
bildats när det gäller upphörande av vård enligt 3 § LVU är en annan 
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än den som har som har bildats när det gäller upphörande av vård 
enligt 2 § LVU. Vid bedömningen är det den unges eget beteende 
som ska bedömas och enligt praxis från kammarrätterna ska vård 
enligt 3 § LVU upphöra när situationen är stabil. Med anledning 
härav föreslås inte några lagändringar såvitt gäller upphörande av 
vård enligt 3 § LVU. 

9.4 Återförening och flyttningsförbud 

Socialnämnden ska noga förbereda den unges återförening med den 
eller dem som har vårdnaden om honom eller henne (21 § första 
stycket andra meningen LVU). Bestämmelsen kom till då nuvarande 
LVU trädde i kraft den 1 juli 1990. I förarbetena till bestämmelsen 
anges att det är en viktig uppgift för socialnämnden att verka för att 
en återgång till hemmet kan ske och att den blir så smidig som möjlig 
för den unge. En av förutsättningarna för att barnet ska kunna 
återförenas med sina föräldrar är att kontakten dem emellan varit 
god under placeringstiden. Socialnämnden bör därför på olika sätt 
medverka till att kontakten mellan barn och föräldrar upprätthålls 
under vårdtiden. Hur återföreningen ska förberedas bör behandlas 
redan i vårdplanen. Det är socialnämnden som har ansvaret för 
planeringen. Har den unge varit föremål för vård en längre tid kan 
det vara lämpligt att socialnämnden gör upp en plan för hur 
återföreningen ska genomföras (prop. 1989/90:28 s. 87 - 88 och 
118). I förarbetena anges vidare:  

”Barnets behov av att bearbeta separationen från familjehemmet är som 
regel lika stort som behovet av att bearbeta separationen från 
föräldrarna. Socialnämnden bör gå varsamt fram och respektera den 
känslomässiga bindning barnet har utvecklat till sina familjehems-
föräldrar. Det kan därför enligt min mening inte bli fråga om en abrupt 
hemtagning. I vissa fall då barnets kontakt med föräldrarna inte har varit 
tillfredställande under den tid placeringen pågått finns det möjlighet att 
utfärda ett flyttningsförbud. Ett sådant förbud skall tjäna syftet att med 
olika insatser från socialtjänstens sida göra det möjligt för barnet att 
återvända hem utan risk för skada.” (prop. 1989/90:28 s. 88). 

I förarbetena anges vidare att om det är uppenbart bäst för barnet att 
få vara kvar i familjehemmet bör man pröva möjligheterna att flytta 
över vårdnaden till familjehemsföräldrarna (prop. 1989/90:28 s. 88). 
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Enligt 24 § LVU får förvaltningsrätten, efter ansökan av 
socialnämnden, för viss tid eller tills vidare förbjuda den som har 
vårdnaden om en underårig att ta denne från ett enskilt hem om det 
finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas 
om han eller hon skiljs från hemmet (flyttningsförbud).  

Bestämmelsen om flyttningsförbud i 24 § LVU omfattar både 
situationer när barnet är placerad med stöd av LVU och, efter 
frivillig överenskommelse, är placerad med stöd av SoL. Bestäm-
melsen är också tillämplig då ett barn placerat i enskilt hem utan 
socialnämndens försorg, s.k. privatplacering. 

Bestämmelsen i 24 § LVU om flyttningsförbud syftar till att 
bevaka barnets bästa. De omständigheter som ska beaktas är barnets 
ålder och utveckling samt barnets egenskaper och känslomässiga 
bindningar. Vidare måste beaktas den tid den unge har vårdats på 
annan plats än hos vårdnadshavarna och de levnadsförhållanden som 
barnet har haft under sin placering och de hemförhållanden som 
väntar barnet i föräldrahemmet. Vårdnadshavarnas kontakter med 
den unge under den tid som de har varit åtskilda bör också vägas in. 
Hänsyn ska också tas till hur umgänget mellan barn och föräldrar 
har utvecklat sig och fungerat under placeringstiden. En viktig faktor 
är barnets egen vilja. Har barnet fyllt 15 år bör dess vilja inte frångås 
utan vägande skäl men även yngre barns inställning bör beaktas (se 
prop. 1979/80:1 s. 541 och prop. 1989/90:28 s. 119). 

I anslutning till propositionen om socialtjänsten 
(prop. 1979/80:1) uttalande socialutskottet att bestämmelsen om 
flyttningsförbud syftar till att bevaka barnets bästa. Vårdnads-
havarens intresse av att få bestämma över barnets vistelseort måste 
vika när det kommer i strid med vad som är bäst för barnet. 
Utskottet pekade också på den risk för skador på barnet som 
separationer generellt innebär. Upprepade flyttningar eller flytt-
ningar som sker efter lång tid när barnet hunnit få starka band till 
det hem där det vistas bör sålunda inte godtas utan tungt vägande 
skäl. Barns behov av trygga relationer och levnadsförhållanden bör i 
största möjliga utsträckning bli avgörande vid bedömningen av dessa 
frågor (SoU 1979/80:44). 

Bestämmelsen om flyttningsförbud medger att barnets bästa får 
företräde i en situation då barnet enligt socialtjänstens bedömning 
har behov av en långsammare återflyttning men vårdnadshavaren 
inte medger det. Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att syftet 
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med ett flyttningsförbud också är att säkerställa att barnets bästa tas 
tillvara i situationer då barnets vistats lång tid i ett familjehem och 
hunnit få så starka band till detta hem att det måste sättas i fråga om 
inte barnet bör bo kvar där (se HFD 2011 ref. 13). 

Om flyttningsförbud har meddelats ska socialnämnden enligt 
26 § LVU minst en gång var tredje månad överväga om ett flytt-
ningsförbud fortfarande behövs. 

När socialnämnden gör bedömningen att det inte längre finns 
förutsättningar för vård enligt LVU ska nämnden besluta att vården 
ska upphöra. Denna bedömning kan ha initierats när socialnämnden 
på eget initiativ övervägt om vården fortfarande behövs eller prövat 
om vården ska upphöra (se 13 § första och andra styckena LVU och 
6 kap. 8 § första stycket SoL) eller genom att vårdnadshavare eller 
den unge, om han eller hon fyllt 15 år, begärt att vården ska upphöra. 
Vid frivilliga placeringar enligt SoL ska vården upphöra när vård-
nadshavare begär det.  

I samband med beslut om upphörande av vård enligt LVU eller i 
samband med vårdnadshavares begäran om upphörande av vård bör 
socialnämnden redan i dag ta ställning till om barnet omedelbart kan 
återvända hem till vårdnadshavarna eller om några insatser från 
socialtjänstens sida behövs för att underlätta en återförening. Om 
socialnämnden finner att barnet inte kan återvända hem utan 
påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas och vård-
nadshavarna inte går med på att barnet stannar kvar i familjehemmet, 
bör en ansökan om flyttningsförbud omedelbart ges in till 
förvaltningsrätten (se prop. 1989/90:28 s. 119).  

I brådskande situationer får socialnämnden enligt 27 § LVU 
besluta om tillfälligt flyttningsförbud, om det är sannolikt att ett 
flyttningsförbud behövs, och rättens beslut om flyttningsförbud 
inte kan avvaktas med hänsyn till riskens för den unges hälsa och 
utveckling.   
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9.4.1 En skyldighet för socialnämnden att överväga 
flyttningsförbud vid övervägande eller prövning av 
upphörande av vård bör införas 

Förslag: När barnet är placerad i enskilt hem och socialnämnden 
överväger om vård enligt LVU fortfarande behövs eller prövar 
om vård enligt LVU ska upphöra ska socialnämnden också 
överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud. 

När barnet är placerad i enskilt hem och socialnämnden 
överväger om vård enligt socialtjänstlagen fortfarande behövs 
eller vårdnadshavare eller den unge, om han eller hon har fyllt 
15 år, begär att vården ska upphöra ska socialnämnden också 
överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud. 

 
Skälen för förslaget: Socialnämnden ska noga följa vården av den 

som vårdas enligt LVU (13 a § LVU). Nämnden ska kontinuerligt 
överväga om vården fortfarande behövs. Vid vård enligt 3 § LVU ska 
en omprövning göras minst varje halvår (13 § andra stycket LVU). 
Vårdas den unge med stöd av 2 § LVU ska nämnden minst en gång 
var sjätte månad överväga om vården behövs och hur vården bör 
inriktas och utformas (13 § första stycket LVU). Socialnämnden ska 
alltid ompröva ett beslut om vård enligt LVU om vårdnadshavaren 
eller den unge, om han eller hon har fyllt 15 år, begär det. Det följer 
av allmänna förvaltningsrättsliga principer. 

När det gäller barn som vårdas frivilligt enligt SoL ska social-
nämnden minst var sjätte månad överväga om vården fortfarande 
behövs och hur vården bör inriktas och utformas (6 kap. 8 § första 
stycket SoL). I de fall vårdnadshavaren eller den unge, om han eller 
hon har fyllt 15 år, begär att vård enligt SoL ska upphöra ska vården 
omedelbart upphöra. 

Enligt 24 § LVU får förvaltningsrätten, efter ansökan av social-
nämnden, för viss tid eller tills vidare förbjuda den som har 
vårdnaden om en underårig att ta denne från ett enskilt hem om det 
finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas 
om han eller hon skiljs från hemmet (flyttningsförbud). 

Flyttningsförbudets syfte är att förhindra en hemtagning då 
barnet har behov av en långsammare återflyttning till vårdnads-
havaren men vårdnadshavaren inte medger det. Avsikten med ett 
flyttningsförbud är i första hand att ge barn och föräldrar tid att 
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förbereda en återförening. I vissa fall kan det dock vara så att det 
kanske aldrig är lämpligt för barnet att flytta. Högsta förvaltnings-
domstolen har uttalat att syftet med ett flyttningsförbud också är att 
säkerställa att barnets bästa tas tillvara i situationer då barnets vistats 
lång tid i ett familjehem och hunnit få så starka band till detta hem 
att det måste sättas i fråga om inte barnet bör bo kvar där (se 
HFD 2011 ref. 13). 

Ett flyttningsförbud kan t.ex. aktualiseras för ett barn som vårdas 
enligt SoL och där vårdnadshavaren begär att vården ska upphöra 
men socialnämnden bedömer att barnet inte kan flytta hem på grund 
av en påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling. Det kan också 
vara så att barnet vårdas enligt SoL men socialnämnden överväger 
vård enligt LVU. Ett flyttningsförbud kan också aktualiseras i 
samband med att socialnämnden ansöker om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Vidare kan det t.ex. bli 
aktuellt med ett flyttningsförbud när barnet vårdas enligt LVU och 
vårdnadshavaren begär att vården upphör och socialnämnden eller 
domstolen beslutar att vården ska upphöra men bedömer att barnet 
inte kan flytta hem på grund av en påtaglig risk för barnets hälsa eller 
utveckling om barnet skiljs från familjehemmet. 

Som redogörs för i förarbetena ovan bör socialnämnden redan i 
dag i samband med beslut om upphörande av vård enligt LVU eller i 
samband med vårdnadshavares begäran om att vården ska upphöra 
ta ställning till om den unge kan återvända hem till vårdnadshavaren 
eller om några insatser från socialtjänstens sida behövs för att 
underlätta en återförening. Om socialnämnden finner att barnet inte 
kan återvända hem utan påtaglig risk för att barnets hälsa eller 
utveckling skadas och om vårdnadshavarna inte går med på att barnet 
stannar kvar i familjehemmet, bör en ansökan om flyttningsförbud 
omedelbart ges in till förvaltningsrätten (se prop. 1989/90:28 
s. 119). 

Redan i dag bör således socialnämnderna uppmärksamma 
bestämmelsen om flyttningsförbud vid övervägande eller prövning 
av om vård enligt LVU ska upphöra. Socialnämnderna bör också 
uppmärksamma bestämmelsen om flyttningsförbud om barnet är 
frivilligt placerad i ett enskilt hem enligt socialtjänstlagen och t.ex. 
vårdnadshavaren begär att vården ska upphöra. Någon lagstadgad 
skyldighet om att uppmärksamma bestämmelsen om flyttnings-
förbud vid dessa tillfällen finns dock inte. Flyttningsförbud är alltså 
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ett verktyg som socialnämnden har men någon bestämmelse som 
säkerställer att nämnden överväger behovet i sådana situationer då 
övervägande eller prövning görs om vården ska upphöra finns inte. 

Enligt Socialstyrelsens statistik om socialtjänstinsatser till barn 
och unga var 6 845 barn och unga placerade i familjehem under 2019 
med stöd av LVU. Under 2019 var 15 031 barn och unga placerade i 
familjehem med stöd av socialtjänstlagen. Totalt var 21 876 barn och 
unga placerade i familjehem enligt LVU eller SoL under 2019. Det 
finns ingen tillgänglig statistik över antalet beslutade flyttnings-
förbud och tillfälliga flyttningsförbud.  Det finns dock skäl att anta 
socialnämnderna inte överväger frågan om flyttningsförbud fullt ut 
i den utsträckning lagstiftningen ger utrymme för med anledning av 
det stora antalet barn som är placerade i familjehem och de relativt 
få antal domar om flyttningsförbud som går att finna. I kontakter 
med berörda myndigheter och organisationer har det vidare 
framkommit att bestämmelsen används sällan och att det kan bero 
på bristande kunskap om möjligheten att besluta om flyttnings-
förbud. 

I syfte att ytterligare stärka tryggheten och säkerheten för barn 
och tillvarata barnets bästa föreslås att socialnämnden ska ha en 
skyldighet att överväga om det finns skäl att ansöka om flytt-
ningsförbud när ett barn är placerat i ett familjehem och social-
nämnden överväger eller prövar om vård enligt LVU fortfarande 
behövs. Vidare föreslås att socialnämnden ska ha en skyldighet att 
överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud när ett 
barn är placerat i ett enskilt hem enligt SoL och socialnämnden 
överväger om vård fortfarande behövs eller vårdnadshavaren eller 
den unge, om han eller hon har fyllt 15 år, begär att vården ska 
upphöra.  

Genom förslagen säkerställs att socialnämnden beaktar bestäm-
melsen om flyttningsförbud vid övervägande, prövning eller begäran 
av om vården ska upphöra. Förslaget kan därmed antas bidra till ökad 
trygghet och stabilitet för placerade barn.  

Skyldigheten att överväga om det finns skäl att ansöka om 
flyttningsförbud för barn som vårdas enligt LVU eller SoL avser 
endast barn som är placerade i ett enskilt hem eftersom flyttnings-
förbudet inte kan komma i fråga för barn som är placerade i någon 
annan placeringsform, t.ex. ett hem för vård eller boende (se 24 § 
LVU och 6 kap. 6 § första stycket SoL). Med enskilt hem avses 
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familjehem och annat enskilt hem, s.k. privatplacering (se 
prop. 2002/03:53 s. 90-91 och 108).  

Att socialnämnden föreslås vara skyldig att överväga om det finns 
skäl att ansöka om flyttningsförbud innebär en skyldighet för 
socialnämnden att bedöma om det finns skäl att ansöka om ett 
flyttningsförbud. I flertalet fall bör socialnämnden relativt snabbt 
kunna överväga frågan om flyttningsförbud och konstatera att det 
inte finns någon påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling 
skadas om han eller hon skiljs från hemmet. I en sådan situation bör 
socialnämnden givetvis inte ansöka om flyttningsförbud.  

Om socialnämnden vid övervägandet däremot bedömer att det 
finns en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling om han 
eller hon skiljs från hemmet, dvs nämnden bedömer att rekvisiten 
för flyttningsförbud enligt 24 § LVU är uppfyllda, bör social-
nämnden enligt 25 § LVU ansöka om flyttningsförbud till 
förvaltningsrätten. I brådskande situationer har socialnämnden 
möjlighet att besluta om ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § 
LVU. 

Ett övervägande om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud 
innebär inte att övervägandet måste leda fram till ett formellt 
beslutsförfarande. Övervägandet ska däremot alltid dokumenteras 
enligt 11 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453). Socialtjänsten bör 
noga väga skäl för och emot och noga motivera och dokumentera 
det ställningstagande man kommer fram till.  

När det gäller vård enligt LVU kan det antas att socialnämnden 
oftast finner skäl att ansöka om flyttningsförbud i situationer när 
barnet vårdas med stöd av 2 § LVU (miljöfallen) än när barnet vårdas 
med stöd av 3 § (beteendefallen). Det beror på att barn som vårdas 
med stöd av 2 § LVU vårdas på grund av något förhållande i hemmet 
och att de barnen oftare är långvarigt placerade i ett annat hem än 
det egna och att vårdnadshavarens inställning till vården ofta skiljer 
sig åt beroende på om barnet vårdas med stöd av 2 eller 3 § LVU.  
Det kan dock inte uteslutas att det kan finnas skäl för socialnämnden 
att ansöka om flyttningsförbud när barnet vårdas med stöd av 3 § 
LVU, dvs på grund av sitt eget beteende. Skyldigheten för social-
nämnden att överväga om det finns skäl att ansöka om flyttnings-
förbud för barn som vårdas enligt LVU bör därför gälla både barn 
som vårdas med stöd av 2 §, 3 § eller med stöd av både 2 och 3 §§ 
LVU. 
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För det fall vårdnadshavaren eller den unge, om han eller hon är 
över 15 år, begär att vård enligt LVU ska upphöra ska socialnämnden 
antingen fatta ett beslut om upphörande av vård eller ett beslut att 
vård enligt LVU ska fortsätta. Ett sådant beslut kan överklagas till 
förvaltningsrätten (41 §). Oavsett om socialnämnden beslutar att 
vården ska upphöra eller inte bör socialnämnden överväga om det 
finns skäl att ansöka om ett flyttningsförbud eftersom social-
nämndens beslut kan överklagas till domstol som kan komma fram 
till ett annat beslut än nämnden. Om vårdnadshavaren eller den unge 
har begärt att vården ska upphöra men socialnämnden överväger och 
beslutar att den ska fortsätta bör socialnämnden samtidigt också 
överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud för det 
fall förvaltningsrätten senare vid ett överklagande beslutar att vården 
ska upphöra. På så vis kan också risken för dubbla processer 
förhindras, dvs frågan om vård och eventuellt frågan om flytt-
ningsförbud bör kunna prövas samtidigt även om de vilar på olika 
grunder. Dubbla processer är negativt för barnen, vårdnadshavarna 
och familjehemsföräldrarna och kostsamt för samhället (se 
prop. 1989/90:28 s.119). I förarbetena till bestämmelsen om flytt-
ningsförbud anges vidare att det därför är lämpligt att social-
nämnden, för det fall nämnden finner att det finns en påtaglig risk 
för att den unges hälsa eller utveckling skadas om han eller hon skiljs 
från hemmet, i samband med att ett beslut av socialnämnden om att 
vården inte ska upphöra överklagas – hos förvaltningsrätten gör en 
villkorlig ansökan om flyttningsförbud, dvs begär att förvaltnings-
rätten beslutar om flyttningsförbud om rätten finner att vården ska 
upphöra (se prop. 1989/90:28 s. 119). Om förvaltningsrätten vid ett 
överklagande finner att vården ska upphöra, har socialnämnden 
också möjlighet – om den finner att förutsättningarna är uppfyllda – 
att besluta om ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU i 
avvaktan på en ansökan om flyttningsförbud.   
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9.4.2 Kunskapsstöd i fråga om tillämpning av 
flyttningsförbud 

Bedömning: Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att öka kunskapen 
om flyttningsförbud och ta fram ett stöd om möjligheten att 
ansöka om flyttningsförbud och besluta om tillfälligt flyttnings-
förbud. 

 
Skälen för bedömningen: Bestämmelsen om flyttningsförbud 

har funnits i svensk lagstiftning under lång tid och har huvudsakligen 
sett ut på samma sätt sedan den tillkom. Den fanns redan i 1960 års 
barnavårdslag. Bestämmelsen återfinns nu i 24 § LVU. 

Trots att bestämmelsen om flyttningsförbud har funnits i 
lagstiftningen i 60 år används den relativt sällan. Som nämns i 
avsnitt 9.4.1 finns det skäl att anta att socialnämnderna inte alltid 
överväger frågan om flyttningsförbud fullt ut i den utsträckning 
lagstiftningen ger utrymme för med anledning av det stora antalet 
barn som är placerade i familjehem och de relativt få antal domar om 
flyttningsförbud som går att finna.  

Några undersökningar avseende tillämpningen av bestämmelsen 
om flyttningsförbud har inte gjorts. Däremot framkommer i 
kontakter med berörda myndigheter och organisationer att bestäm-
melsen används sällan och att det kan bero bristande kunskap om 
möjligheten att besluta om flyttningsförbud. Mot denna bakgrund 
görs bedömningen att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att ta fram ett 
kunskapsstödjande material i syfte att öka kunskapen om 
regleringen om bestämmelserna om flyttningsförbud samt ta fram 
ett stöd för socialnämnderna att ansöka om flyttningsförbud och 
besluta om tillfälligt flyttningsförbud. 

Genom ett sådant uppdrag till Socialstyrelsen bedöms säkerheten 
och stabiliteten öka för placerade barn.
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10 Socialnämndens ansvar vid 
överflyttning av vårdnaden 

Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat enskilt 
hem än föräldrahemmet och är det uppenbart att det är bäst för 
barnet att det rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden 
flyttas över till den eller dem som har tagit emot barnet eller någon 
av dem, ska rätten utse denne eller dessa att såsom särskilt 
förordnade vårdnadshavare utöva vårdnaden om barnet (6 kap. 8 § 
första stycket föräldrabalken). Frågor om överflyttning av 
vårdnaden prövas på talan av socialnämnden (6 kap. 8 § andra 
stycket föräldrabalken). Avgörande för alla beslut om vårdnad, 
boende och umgänge är enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken barnets 
bästa. 

Det främsta syftet med bestämmelsen om överflyttning av 
vårdnaden är att förhindra att barn som har rotat sig i ett familjehem 
blir uppryckta från en miljö där de funnit sig till rätta och känner en 
större samhörighet och känslomässig förankring än i det egna 
hemmet. Barnets inställning är av stor vikt vid dessa beslut 
(prop. 1981/82:168 s. 70).  

Av förarbetena till 6 kap. 8 § föräldrabalken framgår bl.a. 
följande. Det förhållandet att ett barn placeras hos någon annan än 
föräldrarna är av ingripande betydelse för både barnet och 
föräldrarna. En placering i ett familjehem bör som utgångspunkt 
inriktas på att få till stånd en återförening av barnet och föräldrarna, 
även om arbetet med en återförening kan ta lång tid. I vissa fall kan 
det emellertid stå klart att det är bäst för barnet att få stanna i 
familjehemmet. Genom bestämmelsen kan det förhindras att barnet 
rycks upp ur den miljö där barnet vistats i flera år och känner en 
större trygghet och känslomässig förankring än i ursprungshemmet. 
Det är viktigt att utreda barnets anknytning till familjehemmet 
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liksom kontakten med de biologiska föräldrarna (se 
prop. 1981/82:168 s. 39-41). 

En överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken 
innebär att ansvaret för barnets personliga förhållanden och för att 
barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran 
tillgodoses flyttas över på den eller dem som ska ta över vårdnaden 
(se 6 kap 1 och 2 §§ föräldrabalken). Föräldrarna är fortsatt 
underhållsskyldiga och barnet har som huvudregel fortfarande rätt 
till umgänge med sina föräldrar. 

När den unge har varit placerad i samma familjehem under tre år 
från det att placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt 
överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden 
enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Detta gäller både när ett barn har 
placerats med vårdnadshavarnas samtycke enligt socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL, och när ett barn placerats med stöd av lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, (se 
6 kap. 8 § andra stycket SoL och 13 § tredje stycket LVU). 

Den 1 mars 2021 infördes ändringar i 6 kap. 8 § SoL och 13 § 
LVU som innebär att den skyldighet som socialnämnden har att 
särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden när den unge har varit placerad i samma familjehem under 
tre år, kompletteras med en skyldighet för socialnämnden att även 
efter denna tidpunkt årligen överväga om det finns skäl att ansöka 
om överflyttning av vårdnaden (prop. 2020/21:35, 
bet. 2020/21:SoU5, rskr. 2020/21:128). Regeringen har i 
propositionen som föregått dessa lagändringar anfört att en tydlig 
lagstiftning avseende socialnämndens skyldighet att överväga frågan 
om vårdnadsöverflyttning regelbundet kan bidra till att frågan 
övervägs i den utsträckning som lagstiftningen ger utrymme för. Det 
kan i sin tur medföra att fler fall kan komma under domstolens 
prövning och att vårdnadsöverflyttningar kan komma till stånd i fler 
fall där förutsättningarna är uppfyllda, vilket skulle öka tryggheten 
för fler placerade barn (prop. 2020/21:35 s.13-17).  

Den 1 mars 2021 ändrades också bestämmelserna i 13 § LVU och 
6 kap. 8 § SoL på så sätt att det tydliggörs vilka omständigheter som 
socialnämnden särskilt ska ta hänsyn till när nämnden överväger om 
det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden om ett barn 
enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (bet. 2020/21:SoU5, rskr. 
2020/21:128). Ändringarna innebär att socialnämnden särskilt ska 
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beakta barnets och familjehemsföräldrarnas inställning till en 
vårdnadsöverflyttning, barnets relation till familjehemsföräldrarna 
och deras förmåga att tillgodose barnets behov av en trygg och god 
uppväxt, familjehemsföräldrarnas inställning till och förmåga att 
tillgodose barnets behov av kontakt med sina föräldrar och andra 
närstående, samt barnets relation till sina föräldrar. 

Ett övervägande om det finns skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden innebär inte att övervägandet måste leda fram till ett 
formellt beslutsförfarande. Socialnämndens överväganden om det 
finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden ska dock alltid 
dokumenteras enligt 11 kap. 5 § SoL. Myndigheten för familjerätt 
och föräldraskapsstöd har i sina allmänna råd om socialnämndens 
ansvar vid behov av ny vårdnadshavare (HSLF-FS 2017:47) angett 
att de skäl som vägs för och emot en överflyttning av vårdnaden, 
inklusive hur barnets umgänge med föräldrarna har fungerat, samt 
de övriga motiveringar som ligger till grund för socialnämndens 
ställningstagande enligt 6 kap. 8 § andra stycket SoL eller 13 § tredje 
stycket LVU, utförligt bör dokumenteras.  

Enligt 5 kap. 1 § första stycket punkt 9 SoL ska socialnämnden i 
sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd 
och hjälp som kan finnas sedan ett mål om vårdnad, boende, 
umgänge eller adoption har avgjorts. Om vårdnaden av ett barn har 
flyttats över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare som 
barnet tidigare har varit familjehemsplacerad hos, får kommunen 
fortsätta att betala dessa vårdnadshavare skälig ersättning. Vid sådan 
överflyttning av vårdnaden ska socialnämnden ge särskilt förordnade 
vårdnadshavare råd och stöd (6 kap. 11 § SoL). Det huvudsakliga 
syftet med bestämmelsen är att underlätta för de familjehem som 
överväger att överta vårdnaden om det eller de barn som finns 
placerade i familjehemmet (prop. 2012/13:10 s. 88-90 och s. 131 och 
132). 

Uppgifter från Socialstyrelsens statistik om socialtjänstinsatser 
till barn och unga visar att det 2019 rapporterades att vårdnadsöver-
flyttning skett till familjehemsföräldrar för 340 barn. För 2018 
rapporterades att vårdnadsöverflyttning skett till familjehems-
föräldrar för 369 barn, 2016 för 356 barn, 2014 för 285 barn och 2013 
för 259 barn. För 2015 och 2017 saknas fullständiga uppgifter.  

I detta sammanhang kan också nämnas att regeringen har den 
11 juni 2020 gett Socialstyrelsen i uppdrag att under perioden 



Socialnämndens ansvar vid överflyttning av vårdnaden Ds 2021:7 

88 

2020-2022 genomföra kunskapshöjande insatser om nationella 
adoptioner m.m. inom familjehemsvården (S2020/05272). I 
uppdraget ingår att stödja kommunerna när de utvecklar sitt arbete 
med att rekrytera familjehem i syfte att nå ut till fler och en större 
bredd av familjehem. Frågor om adoption, vårdnadsöverflyttning 
och familjehemmets inställning till en varaktig relation kan behöva 
uppmärksammas redan i rekryteringsprocessen. Välfungerande 
familjehem utgör en stark skyddsfaktor för placerade barn och det 
är därför viktigt att det finns en god tillgång till familjehem för att 
möjliggöra en bra matchning mellan barnet och familjehemmet 
utifrån barnets behov. 

10.1 Särskilt övervägande när barnet har varit 
placerad i två år 

Förslag: Socialnämnden ska senast när barnet varit placerad i samma 
familjehem under två år särskilt överväga om det finns skäl att 
ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldra-
balken.  

 
Skäl för förslaget: Lagstiftningens intentioner är, som redogörs 

för ovan, att barn ska återförenas med sina föräldrar när syftet med 
vården uppnåtts. Socialtjänsten har ett uttalat ansvar att hjälpa 
vårdnadshavarna att komma till rätta med de svårigheter som lett 
fram till att barnet placerats utanför hemmet. I vissa fall kan det dock 
vara uppenbart att det är bäst för barnet att bo kvar i familjehemmet. 
Har barnet bott i familjehemmet en längre tid kan det ha rotat sig 
där och funnit en sådan trygghet och gemenskap att det uppfattar 
detta hem som sitt eget (prop. 1981/82:188, s 39-41). Detta kan 
särskilt bli fallet när ett barn beretts vård utanför det egna hemmet i 
mycket tidig ålder och därefter växer upp i ett familjehem och barnet 
betraktar familjehemmet som sitt ”riktiga” hem och betraktar 
familjehemsföräldrarna som sina föräldrar. Situationen kan uppstå 
såväl vid en placering enligt SoL som vid en placering enligt LVU.  

Bestämmelsen att socialnämnden ska överväga om det finns skäl 
att ansöka om överflyttning av vårdnaden när barnet har varit 
placerat i samma familjehem i tre år infördes för att möjligheterna 
till överflyttning av vårdnaden ansågs ha utnyttjats i alltför liten 
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utsträckning. I förarbetena uttalades vidare att överflyttning av 
vårdnaden skapar bättre möjligheter för kontinuitet och trygghet i 
vården. Vidare påpekades att det kan anses rimligt, mot bakgrund av 
att de flesta barn som blir kvar länge i vården placerats i åldern noll 
till tre år, att ett övervägande görs när barnet varit placerat i tre år i 
samma hem (prop. 2002/03:53 s. 86). Det finns inget som hindrar 
att socialnämnden överväger frågan om vårdnadsöverflyttning innan 
placeringen varat i tre år (se bet. 2002/03:SoU15 s. 49). 

Den 1 mars 2021 trädde lagändringar i 6 kap. 8 § SoL och 13 § 
LVU i kraft som innebär att den skyldighet som socialnämnden har 
att särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning 
av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken när den unge har varit 
placerad i samma familjehem under tre år, ska kompletteras med en 
skyldighet för socialnämnden att även efter denna tidpunkt årligen 
överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden 
(prop. 2020/21:35, bet. 2020/21:SoU5, rskr. 2020/21:128).  

Majoriteten av de barn som blir kvar i vården under lång tid är 
barn som placerats i tidig eller mycket tidig ålder. De allra flesta av 
de barn som växer upp i samhällsvård har placerats första gången när 
de var mellan noll och tre år. Det är angeläget att dessa barns 
situation uppmärksammas och att deras uppväxt så långt det är 
möjligt tryggas. 

I vissa fall kan det finnas skäl att ansöka om en överflyttning av 
vårdnaden redan när ett barn har varit placerat i familjehem i två år. 
Att ett övervägande görs när barnet varit placerat i två år i samma 
familjehem kan anses rimligt mot bakgrund av att de flesta barn som 
blir kvar länge i vården placerats i åldern noll till tre år. Två år är då 
en relativt lång tid satt i relation till barnets ålder och mognad. Det 
kan dock behövas längre tid i familjehemmet för att barnet ska ha 
rotat sig så att det kan anses vara till barnets bästa att vårdnaden 
flyttas över till familjehemmet.  

Även när det gäller äldre barn kan det finnas skäl att ansöka om 
vårdnadsöverflyttning när barnet har varit placerat i två år. Det får 
bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Stort 
avseende måste alltid fästas vid barnets egen inställning. Det krävs 
dock att barnet har fått en så stark bindning till sitt familjehem att 
barnet uppfattar hemmet som sitt eget (prop. 1981/82:168 s. 70). 

Ett övervägande senast efter två års placering i familjehem kan 
medföra att fler fall kan komma under domstolens prövning och att 
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fler vårdnadsöverflyttningar kan komma till stånd i de fall 
förutsättningarna för en överflyttning av vårdnaden är uppfyllda. 
Detta skulle öka tryggheten och stabiliteten och stärka principen om 
barnets bästa för fler placerade barn. Mot bakgrund av vad som 
anförs ovan föreslås att socialnämnden senast efter två år särskilt ska 
överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden 
enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Om socialnämnden finner att det 
finns skäl att ansöka om en överflyttning av vårdnaden vid ett 
tidigare datum än då barnet har varit placerad i två år så finns det 
inget som hindrar socialnämnden att göra detta.
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11 Socialnämndens 
uppföljningsskyldighet 

Av 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, framgår att varje 
kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det 
yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de 
behöver. I 5 kap. 1 § SoL finns särskilda bestämmelser som rör barn 
och unga. Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp 
under trygga förhållanden (5 kap. 1 § punkt 1 SoL) och social-
nämnden ska bedriva uppsökande verksamhet och annat 
förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa 
(5 kap. 1 § punkt 3 SoL). Socialnämnden ska också med särskild 
uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga som har visat 
tecken till en ogynnsam utveckling och i nära samarbete med 
hemmen sörja för att barn och unga får det stöd och skydd de 
behöver och, om barnets eller den unges bästa motiverar det, vård 
och fostran utanför det egna hemmet (5 kap. 1 § punkt 7 och 8 SoL). 
Socialnämnden ska vidare i sin omsorg om barn och unga tillgodose 
det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och 
fostran utanför det egna hemmet upphört (5 kap. 1 § punkt 10 SoL). 
Bestämmelsen i 5 kap. 1 § punkt 10 SoL infördes år 2008. I 
förarbetena till den bestämmelsen anförde regeringen att social-
nämnden har det yttersta ansvaret för att alla som vistas i kommunen 
får det stöd och den hjälp som de behöver men att det trots det 
förekommer att socialnämnden avslutar vården utan att de pojkar 
och flickor som är i behov av fortsatt stöd får sina behov 
tillgodosedda. Regeringen ansåg därför att det fanns ett behov av att 
på ett tydligare sätt påtala socialtjänstens ansvar gentemot denna 
grupp och att detta bör göras genom en bestämmelse i SoL 
(prop. 2006/07:129 s. 51). 
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Den 1 januari 2013 infördes bestämmelser om uppföljning av 
barns situation (11 kap. 4 a -c §§ SoL). Enligt 11 kap. 4 a § SoL får 
socialnämnden besluta om uppföljning av ett barns situation när en 
utredning som gäller barnets behov av stöd och hjälp har avslutats 
utan beslut om insats. Socialnämnden får vidare, enligt 11 kap. 4 b § 
SoL, besluta om uppföljning av ett barns situation efter det att en 
placering i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende har 
upphört. En uppföljning enligt 11 kap. 4 a § SoL eller 11 kap. 4 b § 
SoL får ske om barnet, utan att förhållanden som avses i LVU 
föreligger, bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller 
skydd men samtycke till sådan åtgärd saknas.  

Bestämmelserna syftar, förutom till fortsatt uppsikt över barnets 
förhållanden, till fortsatt motivationsarbete för att möjliggöra de 
insatser till barnet som socialnämnden anser behövs. Syftet med 
bestämmelserna är att ge socialnämnden en möjlighet att följa barn 
om det finns en berättigad oro för hans eller hennes situation i 
hemmet eller förhållanden i övrigt. I detta ligger att uppföljning inte 
ska tillämpas annat än när det finns starka skäl för det. Uppfölj-
ningen ska genomföras på ett genomtänkt, varsamt och respektfullt 
sätt. Beslutet att inleda en uppföljning motsvarar till sin karaktär det 
handläggningsbeslut som fattas när det gäller att inleda utredning. 
Beslutet kan inte överklagas (prop. 2012/13: 10 s. 133-134).  

I de fall socialnämnden beslutar om uppföljning av ett barns 
situation efter avslutad utredning eller efter avslutad placering enligt 
11 kap. 4 a eller 4 b § SoL får socialnämnden vidta vissa åtgärder som 
framgår av 11 kap. 4 c § SoL. Enligt 11 kap. 4 c § första stycket SoL 
får socialnämnden ta de kontakter som anges i 11 kap. 2 § första 
stycket SoL och samtala med barnet i enlighet med 11 kap. 10 § 
tredje stycket SoL. Enligt 11 kap. 2 § första stycket SoL får 
socialnämnden konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter 
som behövs. Enligt 11 kap. 10 § tredje stycket SoL får barnet höras 
utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är 
närvarande. Uppföljningen ska bedrivas så att inte någon onödigt 
utsätts för skada eller olägenhet (prop. 2012/13:10 s.134). Enligt 
11 kap. 4 c § andra stycket SoL får uppföljningen pågå högst två 
månader. Under denna tid bör socialnämnden med viss regel-
bundenhet, beroende på barnets ålder och behov, ha kontakt med 
föräldrar och barn och i övrigt ta de kontakter som behövs. Inleder 
nämnden en ny utredning ska uppföljningsbeslutet upphöra att gälla 
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(prop. 2012/13:10 s. 134). Enligt 11 kap. 4 c § tredje SoL stycket 
åläggs socialnämnden en skyldighet att underrätta barn som fyllt 
15 år och vårdnadshavare som berörs, både om beslutet att inleda 
och beslutet att avsluta uppföljningen.  

Socialstyrelsen fick under hösten 2013 i uppdrag av regeringen att 
på nationell nivå följa upp vissa bestämmelser som trädde i kraft den 
1 januari 2013, däribland bestämmelserna om uppföljning i 11 kap. 
4 a-c §§ SoL. Socialstyrelsen publicerade sin rapport Nya 
bestämmelser för den sociala barn- och ungdomsvården Uppföljning av 
2013 års ändringar av SoL och LVU i december 2015. Enligt 
Socialstyrelsens rapport uppgav 49 procent av de svarande 
kommunerna att de någon gång sedan januari 2013 har använt 
möjligheten att följa upp ett barns situation efter det att en placering 
har avslutats. Drygt 36 procent uppgav att de inte har fattat beslut 
om uppföljning och närmare 15 procent uppgav att de inte hade 
någon uppgift om i vilken utsträckning beslut om uppföljning hade 
fattats. Knappt 43 procent av kommunerna och stadsdelarna hade en 
skriftlig rutin eller liknande för att följa upp ett barns situation efter 
det att en placering har avslutats. Av enkätens öppna svar framkom 
att flera kommuner även innan januari 2013 brukade följa upp 
barnens situation efter avslutad placering. Andra beskrev också att 
de fortsatte ha kontakt med barnen och de unga, även utan ett beslut 
om uppföljning eftersom det är vanligt att besluta om en öppen 
insats för barnet eller den unge i samband med att placeringen 
upphör. 

Utredningen Framtidens socialtjänst föreslår i sitt slut-
betänkande Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag 
(SOU 2020:47) att tiden för uppföljning förlängs när det gäller de 
nuvarande bestämmelserna om uppföljning efter avslutad utredning 
och efter avslutad placering och att en uppföljning av barnets 
situation ska avslutas senast sex månader efter det att placeringen har 
upphört. De skäl som anförs i betänkandet för en förlängning av 
uppföljningstiden från två månader till sex månader är att det behövs 
tillräckligt med tid för att socialnämnden ska kunna följa utveck-
lingen av barnet. Utredningen anser att två månader är en förhåll-
andevis kort tid. För att säkerställa att barnet får det stöd och skydd 
som han eller hon behöver, anser utredningen att nämnden bör 
kunna följa utvecklingen under ytterligare en tid. Betänkandet har 
skickats på remiss och remisstiden gick ut den 1 februari 2021. 
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11.1 En skyldighet för socialnämnden att följa upp 
den unges situation efter avslutad LVU-vård bör 
införas 

Förslag: Socialnämnden ska följa upp situationen för den som är 
under 18 år när vård har upphört enligt 21 § LVU. 

Om den unge ska återförenas med den eller dem som har 
vårdnaden om honom eller henne när vård har upphört men 
återföreningen behöver förberedas, ska socialnämnden följa upp den 
unges situation först när återförening har skett. 

Om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud har 
meddelats i samband med att vård har upphört ska socialnämnden 
följa upp den unges situation först när ett sådant förbud har upphört 
och den unge har återförenats med den eller dem som har vårdnaden 
om honom eller henne.  

En uppföljning ska avslutas senast sex månader från det att 
socialnämndens uppföljningsskyldighet inträder. En uppföljning ska 
avslutas tidigare om socialnämnden finner skäl att inleda utredning 
enligt 11 kap. 1 § första stycket SoL. 

Vid en uppföljning får socialnämnden konsultera sakkunniga och 
i övrigt ta de kontakter som behövs samt samtala med den unge utan 
vårdnadshavarens samtycke. 

Socialnämnden ska underrätta den unge, om han eller hon har 
fyllt 15 år, och vårdnadshavare som berörs när uppföljningen inleds 
respektive avslutas. 

 
Skälen för förslaget  

En skyldighet att följa upp barn efter avslutad LVU 

Som redogjorts för ovan finns i dag möjlighet för socialnämnden att 
följa upp barns situation i vissa situationer efter det att en placering 
i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende har upphört trots 
att samtycke till detta saknas från vårdnadshavare eller den unge, om 
han eller hon har fyllt 15 år. För att socialnämnden ska få göra en 
sådan uppföljning krävs att barnet, utan att förhållanden som avses i 
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, 
föreligger, bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller 
skydd men samtycke till sådan åtgärd saknas (11 kap. 4 b § SoL). 
Bestämmelsen i 11 kap. 4 b § SoL träffar såväl placeringar enligt SoL 
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som har upphört och placeringar som har upphört på grund av 
avslutad vård enligt LVU. Om de ovan nämnda förutsättningarna 
som anges i bestämmelsen är uppfyllda får socialnämnden besluta 
om uppföljning av ett barns situation. Socialnämnden är alltså inte 
skyldig att göra en uppföljning. 

Frågan är om den nuvarande uppföljningsbestämmelsen bedöms 
vara tillräcklig för att säkerställa barns behov av trygghet och 
stabilitet efter avslutad placering enligt LVU och SoL.  

Vård enligt LVU är en ingripande åtgärd som får beslutas endast 
om det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling 
skadas på grund av omsorgsbrister eller på grund av sitt eget 
beteende (2 och 3 §§ LVU). Det är socialnämnden som bestämmer 
hur vården ska ordnas under den tid den unge vårdas enligt LVU 
(11 § första stycket LVU). När vården upphör ska socialnämnden 
enligt 21 § LVU noga förbereda den unges återförening med den 
eller dem som har vårdnaden om honom eller henne. Återföreningen 
kan medföra påfrestningar för såväl barn som vårdnadshavare. Även 
om kontinuerlig kontakt har förekommit under tiden barnet har 
vårdats med stöd av LVU innebär en återförening en stor förändring.  
Det är angeläget att socialtjänsten, i samarbete med alla berörda, så 
långt möjligt planerar övergången hem till vårdnadshavarna i god tid.  

När barnet har återförenats med vårdnadshavarna efter avslutad 
vård enligt LVU finns dock i dag inga skyldigheter i lagstiftningen 
för socialnämnden att följa upp barnets situation och säkerställa att 
återföreningen till vårdnadshavaren har fungerat bra och att 
situationen för barnet är trygg och stabil hemma hos vårdnads-
havararen. I vissa fall kan det kvarstå en stor oro för barnets 
situation. Det är viktigt för socialnämnden att kunna följa utveck-
lingen och ha uppföljande samtal med bl.a. vårdnadshavare och barn. 
Tiden efter en avslutad placering enligt LVU är mycket viktig för att 
nå positiva resultat för barnet efter en hemflytt.  

När vård enligt LVU upphör är dock avsikten inte alltid att en 
återförening ska ske. Det kan handla om såväl barn som har vårdats 
med stöd av 2 §, på grund av något förhållande i hemmet, och barn 
som har vårdats med stöd av 3 §, på grund av det egna beteendet. Det 
kan kvarstå en stor oro även för dessa barn efter upphörande av 
LVU. I det fall barnet har vårdats med stöd av 3 § på grund av sitt 
eget beteende är det t.ex. viktigt att socialnämnden kan följa barnet 
under en tid för att säkerställa att barnet inte återfaller i det beteende 
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som föranledde vård enligt LVU. Det kan t.ex. handla om tidigare 
missbruk och brottslig verksamhet. Sammantaget bedöms det finnas 
behov av att kunna följa upp barnets situation för att säkerställa att 
det blir tryggt, bra och stabilt för barnet oavsett om barnet har 
vårdats med stöd av 2 eller 3 § LVU och oavsett om barnet ska 
återförenas med sina vårdnadshavare eller inte.  

I Socialstyrelsen rapport från december 2015, som redogörs för 
ovan, uppgav 49 procent av de svarande kommunerna att de någon 
gång sedan januari 2013 har använt möjligheten att följa upp ett 
barns situation efter det att en placering har avslutats enligt den 
nuvarande bestämmelsen i 11 kap. 4 b § SoL. Knappt 43 procent av 
kommunerna och stadsdelarna hade en skriftlig rutin eller liknande 
för att följa upp ett barns situation efter det att en placering har 
avslutats. Undersökningen indikerar, även om den är några år 
gammal, att den nuvarande möjligheten att följa upp ett barns 
situation efter avslutad placering kanske inte används i den utsträck-
ning som bestämmelsen medger. 

I kontakter som har tagits under utredningstiden med 
barnrättsorganisationer och myndigheter har vikten av uppföljning 
efter avslutad vård enligt LVU efterfrågats i syfte att säkerställa 
trygghet och stabilitet för barnen.  

Mot bakgrund av vad som redogjorts för ovan och i syfte att öka 
tryggheten och stabiliteten för barn efter avslutad vård enligt LVU 
föreslås därför en skyldighet för socialnämnden att följa upp 
situationen för den som är under 18 år efter att vård enligt 2 eller 3 § 
LVU har upphört. Uppföljningsskyldigheten föreslås gälla oavsett 
samtycke från vårdnadshavaren och den unge, om han eller hon har 
fyllt 15 år. 

En skyldighet för socialnämnden att följa upp den unges situation 
bör som huvudregel inträda när vård enligt LVU har avslutats. 
Socialnämnden har ett ansvar för att noga förbereda återföreningen 
mellan den unge och den unges vårdnadshavare efter avslutad vård 
enligt LVU, i de fall det är aktuellt. Hur återföreningen ska 
förberedas bör behandlas redan i vårdplanen. Det kan vara så att 
socialnämnden bedömer att den unge behöver bo kvar i familje-
hemmet under en övergångsperiod efter avslutad vård enligt LVU 
för att förbereda en flytt hem till vårdnadshavaren och vård-
nadshavaren går med på att vården under en övergångsperiod 
övergår i en sådan frivillig placering. Det kan också vara så att ett 
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flyttningsförbud har meddelats i samband med att vård enligt LVU 
har upphört och att den unge därför bor kvar i familjehemmet. I 
dessa situationer uppstår ett behov av att följa upp den unges 
situation först när den unge har återförenats med den eller dem som 
har vårdnaden om honom eller henne. Med anledning härav föreslås 
att, om den unge ska återförenas med den eller dem som har vård-
naden när vården har upphört men återföreningen behöver 
förberedas, ska socialnämnden följa upp den unges situation först 
när återförening har skett. Vidare föreslås att, om flyttningsförbud 
eller tillfälligt förbud har meddelats i samband med att vård enligt 
LVU upphör, ska socialnämnden följa upp den unges situation först 
när ett sådant förbud har upphört och den unge har återförenats med 
den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne.  

I vissa fall är det dock inte aktuellt för den unge att återförenas 
med sin vårdnadshavare eller sina vårdnadshavare efter avslutad vård 
enligt LVU. Det kan vara så att den unge flyttar till ett annat boende. 
Det kan t.ex. vara fråga om flytt till egen lägenhet, studentrum eller 
flytt till en annan släkting än vårdnadshavaren eller till en vän. I 
denna situation bör socialnämndens uppföljningsskyldighet träda in 
direkt när vård enligt LVU upphör. I vissa fall kan det vara så att vård 
enligt LVU övergår till vård enligt SoL och den unge fortsätter att 
vårdas och bo i det hem där han eller hon vistades under tiden för 
vård enligt LVU och någon återförening inte är planerad i samband 
med upphörande av LVU. Det kan också vara så att den unge 
placeras i ett annat boende med socialtjänstens försorg. Ett sådant 
boende kan vara ett familjehem, hem för vård eller boende eller 
stödboende (se 6 kap. 1 § SoL). I dessa situationer har social-
nämnden ett fortsatt ansvar för den unge. Även om socialnämnden 
ska ansvara för att den som genom nämndens försorg får god vård 
enligt 6 kap. 1 § tredje stycket SoL och även om socialnämnden noga 
ska följa vården av den unge enligt 6 kap. 7 b § SoL bedöms det ändå 
finnas ett behov av att följa upp den unges situation efter avslutad 
LVU för att säkerställa att övergången från tvångsvård till en 
placering enligt SoL fungerar bra och att det blir bra och tryggt för 
barnet. Det förekommer att vårdnadshavaren eller den unge, om han 
eller hon har fyllt 15 år, återkallar sitt samtycke till en placering 
enligt SoL kort tid efter att vård enligt LVU har upphört. I dessa 
situationer är det mycket viktigt att socialnämnden, oavsett sam-
tycke, följer upp den unges situation för att minska risken för att 
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den unge far illa. Socialnämndens uppföljningsskyldighet bör i dessa 
situationer inträda direkt efter avslutad vård enligt LVU.  

Sammanfattningsvis föreslås en skyldighet för socialnämnden att 
följa upp ett barns situation efter avslutad vård enligt 2 eller 3 § 
LVU. Denna uppföljningsskyldighet föreslås som huvudregel 
inträda direkt när vård enligt LVU upphör. Från denna huvudregel 
föreslås två undantag. Det gäller i den situation när den unge ska 
återförenas med den eller dem som har vårdnaden om honom eller 
henne men återföreningen behöver förberedas och i den situation då 
flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud har meddelats i 
samband med att vård enligt LVU har upphört. I dessa två 
situationer föreslås uppföljningsskyldigheten inträda först när den 
unge har återförenats med den eller dem som har vårdnaden om 
honom eller henne. 

Utredningsuppdraget är begränsat till att stärka barnens bästa i 
samband med upphörande av vård enligt LVU och omfattar inte 
unga vuxna i åldern 18-21 år. Denna åldersgrupp kan också vårdas 
med stöd av 3 § LVU på grund av sitt eget beteende. Eftersom 
utredningsuppdraget är begränsat till barn har någon analys inte 
gjorts av ett eventuellt behov av uppföljning av unga vuxna i åldern 
18-21 år som har vårdats med stöd av 3 § LVU. De nuvarande 
bestämmelserna om uppföljning i 11 kap. 4 a och 4 b §§ SoL 
omfattar också endast barn. Med anledning härav föreslås inte några 
lagändringar såvitt gäller uppföljning av unga vuxna som har vårdats 
med stöd av 3 § LVU. Här kan dock uppmärksammas att 
socialnämnden redan i dag har ett särskilt ansvar även för unga över 
18 år. De omfattas av bestämmelserna i 5 kap. 1 § SoL som redogörs 
för ovan i avsnitt 11. 

Nästa fråga är om några ändringar bör göras vad gäller de 
nuvarande möjligheterna till uppföljning av ett barns situation efter 
en avslutad placering enligt SoL.  

En skyldighet att följa upp barn efter avslutad placering enligt 
SoL skulle också kunna bidra till att stärka tryggheten och 
stabiliteten för barn efter avslutad placering. Detta måste dock vägas 
mot att placeringar och andra insatser enligt SoL är frivilliga och det 
är viktigt att så långt som möjligt sträva efter frivillig vård. Barn som 
vårdas och är placerade i annat hem än det egna enligt SoL kan vara 
placerade där av olika anledningar. En placering av ett barn med stöd 
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av SoL behöver inte heller bero på missförhållanden i det egna 
hemmet eller på grund av barnets eget beteende. 

Att införa en skyldighet för socialnämnden att följa upp alla barn 
efter avslutad placering enligt SoL oavsett behov skulle vara mycket 
ingripande för såväl barn som vårdnadshavare. Det kan vidare 
ifrågasättas om en uppföljningsskyldighet, oavsett samtycke, efter 
en avslutad frivillig placering enligt SoL är förenlig med propor-
tionalitets- och behovsprincipen. En skyldighet för socialnämnden 
att följa upp alla barn efter avslutad placering enligt SoL skulle också 
kunna leda till att vårdnadshavare inte längre samtycker till den 
unges placering om det efter att placeringen avslutas kommer att 
beslutas om en uppföljning oavsett samtycke.  En skyldighet att följa 
upp barn som placerats enligt SoL skulle ytterst kunna leda till att 
barn som behöver vård inte får det. Med anledning härav görs 
bedömningen att den nuvarande bestämmelsen i 11 kap. 4 b § SoL, 
som innebär att socialnämnden får besluta om en uppföljning i de 
situationer då ett barn bedöms vara i särskilt behov av nämndens 
stöd eller skydd men samtycke till sådan åtgärd saknas, är tillräcklig. 
När samtycke finns från vårdnadshavare och den unge, om han eller 
hon fyllt 15 år, kan socialnämnden alltid följa upp ett barns situation. 
Socialnämnden har också ett särskilt ansvar för barn och unga enligt 
bestämmelserna i 5 kap. 1 § SoL, som redogörs för i avsnitt 12. 

Genom att det nu föreslås en skyldighet för socialnämnden att 
följa upp ett barns situation efter avslutad vård enligt LVU föreslås 
att den nuvarande bestämmelsen om uppföljning i 11 kap. 4 b § SoL 
endast ska gälla barn som har vårdas enligt SoL och har varit 
placerade i familjehem och hem eller boende.  

Uppföljningstiden 

Enligt 11 kap. 4 c § andra stycket SoL ska en uppföljning av ett barns 
situation avslutas senast två månader från det att en utredning har 
avslutats eller en placering i familjehem eller hem för vård eller 
boende har upphört. Detta innebär att det ska fattas ett formellt 
beslut om uppföljning och uppföljningen får som längst pågå i två 
månader. Under denna tid bör socialtjänsten med viss regel-
bundenhet, beroende på barnets ålder och behov, ha kontakt med 
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föräldrar och barn och i övrigt ta de kontakter som behövs 
(prop. 2012/13:10 s. 87-88 och s. 134-135). 

I propositionen som låg till grund för de nuvarande bestäm-
melserna om uppföljning i 11 kap. 4 a-c §§ SoL framförde flera 
remissinstanser att den föreslagna uppföljningstiden om två 
månader är en allt för kort tid för att följa upp ett barns situation och 
föreslog att uppföljningstiden skulle utsträckas till fyra eller sex 
månader. Regeringen var dock inte beredd att föreslå längre tid än 
två månader som Barnskyddsutredningen hade föreslagit. 
Regeringen ansåg att ett förändrat ställningstagande skulle kräva att 
bestämmelsen först följdes upp (prop. 2012/13:10 s. 63-65 och s. 87 
och 88). 

Som redovisas ovan fick Socialstyrelsen under hösten 2013 i 
uppdrag av regeringen att på nationell nivå följa upp vissa 
bestämmelser som trädde i kraft den 1 januari 2013, däribland 
bestämmelserna om uppföljning i 11 kap. 4 a-c §§ SoL. 
Socialstyrelsen publicerade sin rapport i december 2015. En 
synpunkt som lyftes fram i rapporten av de intervjuade social-
sekreterarna var att två månader var för kort tid för att hinna följa 
upp ett barns situation. 

Som redovisas ovan föreslår utredningen Framtidens socialtjänst 
i sitt slutbetänkande Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag 
(SOU 2020:47) att tiden för uppföljning i de nuvarande bestäm-
melserna i 11 kap. 4 a-c §§ SoL förlängs och att uppföljning av barns 
situation ska avslutas senast sex månader från det att utredningen 
som gäller ett barns behov av stöd och skydd avslutats eller efter det 
att placeringen har upphört. När det gäller uppföljning efter avslutad 
placering hänvisar utredningen bl.a. till att studier har gjorts i Sverige 
där det bl.a. framkommer att nära 30 procent av de barn som avslutat 
sin placering och flyttat hem inom ett år blir föremål för placering 
igen, s.k. återplacering. Utredningen anser att de studier som har 
gjorts visar på vikten av fortsatt stöd efter en avslutad placering 
(SOU 2020:47 s. 818-819). Betänkandet har remissbehandlats och 
bereds nu inom Regeringskansliet.  

I kontakter som har tagits under detta utredningsarbete har flera 
myndigheter och organisationer framfört att en uppföljningstid på 
två månader är för kort och att en längre tid behövs för att social-
nämnden ska kunna göra en ordentlig uppföljning.  
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Tiden efter avslutad vård enligt LVU är mycket viktig för barnet. 
För att den föreslagna obligatoriska skyldigheten att följa upp ett 
barns situation efter det att vård enligt LVU har upphört ska vara 
meningsfull behövs tillräckligt med tid. Med anledning av vad som 
har framförts ovan föreslås att uppföljningen ska avslutas senast sex 
månader från det att socialnämndens uppföljningsskyldighet 
inträder.  

En uppföljningstid om högst sex månader framstår som väl 
avvägd. Denna utredningstid stämmer också överens med den 
förlängda utredningstid som utredningen Framtidens socialtjänst 
föreslår såvitt gäller den nuvarande bestämmelsen om social-
nämndens möjlighet att följa upp ett barns situation efter avslutad 
placering i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende 
(11 kap. 4 b och c §§ SoL).  

En uppföljning av ett barns situation ska dokumenteras enligt 
11 kap. 5 § SoL. Socialnämnden avgör hur länge uppföljningen bör 
pågå i det enskilda fallet. Det är viktigt att socialnämnden hinner att 
göra en ordentlig uppföljning för att kunna följa upp barnets 
situation och bedöma om barnets situation är trygg och stabil. Det 
är därför angeläget att uppföljningen kan påbörjas relativt snart efter 
att socialnämndens uppföljningsskyldighet inträder. Uppföljningen 
bör dock inte pågå längre än vad som bedöms nödvändigt. Under 
tiden för uppföljning bör socialtjänsten regelbundet ha kontakt med 
barnet och vårdnadshavaren för att kunna följa utvecklingen av 
barnets förhållanden och för att motivera vårdnadshavarna att ta 
emot stöd om det behövs. Om det under uppföljningstiden 
framkommer omständigheter som gör att socialnämnden bedömer 
att en utredning enligt 11 kap.1 § SoL ska inledas föreslås att 
uppföljningen avslutas och en utredning enligt 11 kap, 1 § SoL 
inledas. 

Avvägning mellan barnets och vårdnadshavarens rättigheter och 
förenligheten med Europakonventionen och barnkonventionen 

Enligt förslaget ska socialnämnden ha en skyldighet att följa upp ett 
barns situation efter avslutad vård enligt 2 eller 3 § LVU. Detta 
föreslås gälla oavsett om vårdnadshavaren och den unge, om han eller 
hon fyllt 15 år, samtycker till beslutet. En uppföljning av ett barns 
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situation föreslås avslutas senast sex månader från det att social-
nämndens uppföljningsskyldighet inträder. 

En uppföljning av ett barns situation efter avslutad vård enligt 
LVU som kan vara upp till sex månader innebär en inskränkning av 
både vårdnadshavarens och barnets rätt till privat- och familjeliv 
enligt artikel 8 i Europakonventionen. Enligt artikel 8.1 i 
Europakonventionen har var och en rätt till respekt för sitt privat- 
och familjeliv. Enligt artikel 8.2 får en offentlig myndighet inte 
inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och 
om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till 
bl.a. skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och 
rättigheter. En sådan inskränkning måste således, enligt artikel 8 i 
Europakonventionen, ha ett legitimt syfte och vara proportionerlig.  

Även i barnkonventionen finns barnets rätt till privat- och 
familjeliv reglerat. Enligt artikel 16.1 i barnkonventionen får inget 
barn utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- 
och familjeliv. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana 
ingripanden eller angrepp (artikel 16.2). Vid en konflikt mellan 
rättigheter i barnkonventionen ska dessa lösas med utgångspunkt i 
artikel 3 i barnkonventionen om vad som är bäst för barnet. 
Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och 
sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till 
de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, 
vårdnadshavare eller andra personer som har juridiskt ansvar för 
barnet, och ska för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings-
åtgärder och administrativa åtgärder (artikel 3.2). 

Både Europakonventionen och barnkonventionen reglerar 
således en rätt till privat- och familjeliv. Förslaget om en uppfölj-
ningsskyldighet efter avslutad vård enligt LVU är ägnat att 
säkerställa trygghet och stabilitet och ytterligare stärka principen om 
barnets bästa. Att begränsa vårdnadshavarens och barnets rättigheter 
enligt artikel 8 i Europakonventionen av hänsyn till barnets hälsa får 
anses vara ett legitimt intresse. Förslaget bedöms nödvändigt för att 
tillgodose skyddet för barns hälsa enligt artikel 8.2 i 
Europakonventionen och bedöms därmed vara förenligt enligt 
Europakonventionen. Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska, vid 
alla åtgärder som rör barnet, i första hand beaktas det som bedöms 
vara barnets bästa. Förslaget syftar till att säkerställa barnets bästa 
och bedöms därför vara förenligt med barnkonventionen. 
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Information om uppföljning, rätt att tala med barn utan samtycke vid 
en uppföljning m.m. 

Det är viktigt att uppföljningen genomförs på ett genomtänkt och 
respektfullt sätt. Förutom syftet att få information om barnets 
situation bör uppföljningen också kunna innebära ett motivations-
arbete om socialtjänsten bedömer att det finns behov av insatser (jfr 
prop. 2012/13:10 s. 88). Hur omfattande uppföljningen ska vara bör 
bedömas utifrån det enskilda fallet. 

Det är mycket viktigt ur bl.a. ett rättssäkerhetsperspektiv att 
såväl vårdnadshavare som barn får kännedom om när en uppföljning 
inleds och när en uppföljning avslutas. På liknande sätt som gäller 
vid uppföljning av avslutad utredning och avslutad placering enligt 
11 kap. 4 a och b §§ SoL (se 11 kap. 4 c § tredje stycket SoL) föreslås 
att socialnämnden ska underrätta vårdnadshavare och barn som har 
fyllt 15 år om när socialnämnden inleder respektive avslutar en 
uppföljning. Informationsskyldigheten är av största betydelse och 
det får inte råda någon tvekan om huruvida uppföljning pågår eller 
inte. 

Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett 
barns skydd eller stöd får socialnämnden, för bedömningen av 
behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de 
kontakter som behövs (11 kap. 2 § första stycket SoL). Vid en sådan 
utredning får barnet höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan 
att vårdnadshavaren är närvarande (11 kap. 10 § tredje stycket SoL). 
Enligt barnkonventionen ska konventionsstaterna tillförsäkra det 
barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka 
dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  

Enligt de nuvarande bestämmelserna om uppföljning efter 
avslutad utredning och avslutad placering får socialnämnden också 
konsultera sakkunniga och i övrigt ta de kontakter som behövs samt 
samtala med barnet utan vårdnadshavarens samtycke och utan att 
vårdnadshavaren är närvarande i enlighet med 11 kap. 2 § första 
stycket och 11 kap. 10 § tredje stycket SoL (se 11 kap. 4 c § SoL). 

I förarbetena till bestämmelsen i 11 kap. 10 § tredje stycket SoL 
som ger socialnämndens möjlighet att höra ett barn utan vårdnads-
havarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande anges 
bl.a. följande: 
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”Syftet är att göra det möjligt att genomföra ett samtal med ett barn när 
det med hänsyn till andra bestämmelser är motiverat att barnet hörs, jfr 
andra stycket i denna paragraf men också 1 kap. 2 § och 3 kap. 5 §. 
Omsorgsfulla överväganden från socialtjänstens sida angående behovet 
av att samtal sker krävs i varje enskilt fall. Någon regel om att 
vårdnadshavarens inställning ska kontrolleras före samtalet finns inte. 
Av 1 kap. 1 § och 3 kap. 5 § följer däremot att vårdnadshavaren bör 
informeras om samtalet innan det genomförs. Information till 
vårdnadshavaren om samtalet torde i allmänhet ske i samband med det 
samråd som sker med denne om den utredningsplan som inleder en 
utredning… Det kan ofta vara av stor betydelse för barnets bästa att 
eftersträva ett samtycke av vårdnadshavaren även om samtalet i och för 
sig får genomföras utan samtycke. Socialtjänsten kan, t.ex. i samband 
med diskussion om tid och plats för samtalet, informera om vad 
samtalet kommer att beröra och söka förankra behovet av att det 
genomförs på ett för barnet bra sätt med vårdnadshavaren. En sådan 
diskussion bör i allmänhet kunna bidra till att avdramatisera situationen. 
Bestämmelserna innehåller inte några regler kring hur ett samtal med 
barn praktiskt ska genomföras i ett fall när vårdnadshavaren motsätter 
sig samtalet. Hur socialtjänsten bör agera för att få ett samtal till stånd 
får avgöras utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall. Att ta kontakt 
med barnet utan vårdnadshavarens vetskap, t.ex. på väg hem från skolan, 
kan inte anses godtagbart. Socialtjänsten har möjlighet att genomföra 
samtalet med barnet utan att vårdnadshavaren är närvarande. Detta 
innebär dock inte att samtalet måste genomföras på det sättet. Man får 
från fall till fall avgöra om det finns anledning att använda den 
möjligheten när samtalet ska hållas. Man bör vara lyhörd för 
vårdnadshavarens och barnets synpunkter. I vissa fall torde ett bättre 
resultat uppnås om vårdnadshavaren tillåts närvara. Naturligtvis bör 
samtal med barn alltid genomföras varsamt och med hänsyn till barnets 
situation och individuella förutsättningar. I de nu aktuella fallen är det 
av särskild vikt att respektera den lojalitetskonflikt som barnet kan 
befinna sig i. Barnet får under inga förhållanden pressas på 
ställningstaganden och synpunkter.” (prop. 2009/10:192 s. 33-34) 

På motsvarande sätt som gäller i dag enligt bestämmelserna om 
uppföljning efter avslutad utredning och placering i 11 kap. 4 a och 
4 b §§ SoL (se 11 kap. 4 c § första stycket SoL) bör socialnämnden 
få konsultera sakkunniga och i övrigt ta de kontakter som behövs 
samt samtala med barnet utan vårdnadshavarens samtycke och utan 
att vårdnadshavaren är närvarande även vid en uppföljning efter 
avslutad vård enligt LVU. Det föreslås därför att socialnämnden ska 
få konsultera sakkunniga och i övrigt ta de kontakter som behövs 
samt samtala med barnet utan vårdnadshavarens samtycke vid en 
uppföljning efter avslutad vård enligt LVU. 
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Det är viktigt att uppföljningen genomförs på ett genomtänkt 
och respektfullt sätt. De åtgärder som vidtas under uppföljningen 
bör noga dokumenteras enligt 11 kap. 5 § SoL. 
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12 Drogtester 

12.1 Inledning 

I uppdraget ingår att utreda om det bör införas en möjlighet för 
socialnämnden att besluta att en vårdnadshavare eller en förälder ska 
uppvisa resultat av prov för kontroll av påverkan av narkotika, 
alkoholhaltiga drycker m.m. inför och i samband med umgänge 
mellan vårdnadshavare eller förälder och barn som vårdas enligt 
LVU. I uppdraget ingår också att utreda om en sådan möjlighet bör 
införas i samband med socialnämndens bedömning av om tvångs-
vården ska upphöra samt om socialnämnden i samband med beslut 
om tvångsvårdens upphörande ska ha möjlighet att uppställa villkor 
som innebär att vårdnadshavare eller förälder ska uppvisa resultat av 
prov för kontroll av påverkan av narkotika, alkoholhaltiga drycker 
m.m. även efter tvångsvårdens upphörande. 

12.2 Gällande rätt 

Genom regeringsformen är varje medborgare skyddad mot påtvingat 
kroppsligt ingrepp (2 kap. 6 § regeringsformen). Begränsningar av 
det skydd som uppställs genom denna bestämmelse får göras endast 
genom lag. För att begränsning ska få ske måste en sådan tillgodose 
ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Därtill får 
begränsningen aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn 
till det ändamål som har föranlett den (2 kap. 12 § regeringsformen). 
Bestämmelsen i 2 kap. 6 § regeringsformen innehåller inte någon 
uppräkning eller exemplifiering av vilka åtgärder som är att betrakta 
som kroppsliga ingrepp. Till uttrycket kroppsligt ingrepp hänförs 
enligt förarbetena, förutom direkt våld mot människokroppen, 
läkarundersökningar, mindre ingrepp som vaccinering och blod-
provstagning samt liknande företeelser som brukar betecknas som 
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kroppsbesiktning, t.ex. utandningsprov eller liknande alkoholtest 
(se prop. 1975/76:209 s. 147). Enligt JO är även tagande av urinprov 
ett sådant ingrepp som faller in under grundlagsbestämmelsen (se 
t.ex. JO 2011/12 s. 471, dnr 6823-2009 och 2196-2010 ). 

Skyddet mot kroppsliga ingrepp gäller endast om ingreppet är att 
anse som påtvingat. I sådant fall krävs alltså lagstöd för att ingreppet 
ska få vidtas. Ett ingrepp är påtvingat om det allmänna disponerar 
över maktmedel för att genomdriva åtgärden. Det kan också vara 
påtvingat om den enskildes motstånd bryts genom hot om någon 
sanktion. Regeln bör tolkas så att den ställer upp ett skydd också 
mot att en befattningshavare uppträder på ett sätt som får till följd 
att den enskilde med fog uppfattar sig vara tvingad att underkasta sig 
ingreppet. Det kan vara fråga om underförstådda eller uttryckliga 
påtryckningar av olika slag (se bl.a. JO 2010/11 s. 509, dnr 479-
2010). 

Det finns i dag inte någon reglering i LVU eller i någon annan 
lagstiftning inom socialtjänstens område som möjliggör beslut som 
innebär att vårdnadshavare eller förälder ska lämna drogtest. Det 
finns inte heller någon lagreglering om att vårdnadshavare eller 
förälder ska lämna drogtest i någon annan lagstiftning. 

Det finns däremot bestämmelser i lag inom olika områden där 
drogtest regleras. Detta redogörs för kort nedan. 

12.2.1 Reglering av drogtest inom andra områden 

I 17 a § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) finns en bestämmelse om att den som vårdas på ett särskilt 
ungdomshem, i vissa situationer är skyldig att lämna drogtest. I 
17 a § första stycket LVU anges att den unge är, om inte annat 
motiveras av medicinska eller andra skäl, skyldig att lämna blod-, 
urin-, utandnings-, saliv- eller svettprov för kontroll av om han eller 
hon är påverkad av alkoholhaltiga drycker, narkotika, andra 
berusningsmedel, hälsofarliga varor eller dopningsmedel. Ett sådant 
prov får tas vid ankomst till hemmet om det finns anledning till det. 
En bedömning av om det finns en anledning till provtagning ska 
göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det måste finnas 
en anledning till provtagningen t.ex. att det finns uppgifter om att 
den unge har använt narkotika eller andra beroendeframkallande 
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medel. De omständigheter som föreligger när den unge ankommer 
till hemmet kan ha inverkan på bedömningen av om det föreligger 
en anledning eller inte. Har t.ex. den unge omhändertagits i en miljö 
där det kan antas ha förekommit narkotika eller annat 
beroendeframkallande medel kan det finnas en anledning av att ta ett 
blod-, urin-, utandnings, -saliv- eller svettprov vid ankomst till det 
särskilda ungdomshemmet för att kontrollera att den unge inte är 
påverkad av något otillåtet medel (prop. 2017/18:169 s. 120 f). 
Under vistelsen i hemmet krävs, enligt 17 a § andra stycket LVU, 
misstanke om att den unge är påverkad av alkoholhaltiga drycker, 
narkotika, andra berusningsmedel, hälsofarliga varor eller dopnings-
medel för att ett blod-, urin-, utandnings-, saliv- eller svettprov ska 
få tas. För att ett sådant prov ska få tas krävs att misstanken är 
välgrundad (prop. 2000/01:80 s. 180 och prop. 2017/18:169 s. 120 
och 121).  

I enlighet med proportionalitetsprincipen som anges i 
20 a § LVU får befogenheten att kräva att den unge ska lämna  
blod-, urin-, utandnings-, saliv- eller svettprov enligt 17 a §, endast 
användas om den står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Är 
mindre ingripande åtgärder tillräckliga, ska de användas. 
Proportionalitetsprincipen innebär att en tvångsåtgärd i fråga om 
art, styrka, räckvidd och varaktighet ska stå i rimlig proportion till 
vad som står att vinna med åtgärden. Proportionalitetsprincipen 
innebär att skälen för att vidta en tvångsåtgärd inom ramen för 
vården enligt LVU ska ställas i relation till de olägenheter 
ingripandet innebär för den enskilde i fråga om bl.a. hans eller 
hennes självbestämmande och integritet. Det betyder att en tvångs-
åtgärd ska stå i rimlig proportion till vad man kan vinna med 
åtgärden och den nytta som tvångsåtgärden kan ha för den enskilde. 
Om syftet med tvångsåtgärden kan tillgodoses genom någon mindre 
ingripande åtgärd, ska den åtgärden väljas. Proportionalitets-
principen ger således uttryck för att minsta möjliga tvång ska 
användas för att nå det avsedda syftet och innebär samtidigt en 
erinran om att tvånget får användas endast om syftet med åtgärden 
inte kan tillgodoses genom mindre ingripande åtgärder. En 
avvägning ska således alltid göras i detta avseende 
(prop. 2004/05:123 s. 59 och 60). 

I 32 a § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM) finns en motsvarande bestämmelse som i 17 a § LVU. I 
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36 a § LVM finns en bestämmelse om proportionalitetsprincipen 
som motsvarar 20 a § LVU. 

Enligt 8 kap. 6 § fängelselagen (2010:610) är en intagen, om inte 
annat motiveras av medicinska eller liknande skäl, skyldig att på 
begäran lämna urin-, utandnings-, saliv-, svett-, blod- eller hårprov 
för kontroll av att han eller hon inte är påverkad av alkohol, 
narkotika, något annat berusningsmedel, något sådant medel som 
avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel 
eller någon sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud 
mot vissa hälsofarliga varor. 

Enligt 4 kap. 5 § häkteslagen (2010:611) får urin-, utandnings-, 
saliv-, svett-, blod- eller hårprov, om inte annat motiveras av 
medicinska eller liknande skäl, tas på en intagen som skäligen kan 
misstänkas vara påverkad av alkohol, narkotika, något annat 
berusningsmedel, något sådant medel som avses i 1 § lagen 
(1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon sådan 
vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälso-
farliga varor. Enligt 4 kap. 6 § häkteslagen får prov som avses i 5 § 
också tas när en intagen själv önskar det, om det behövs för att 
utreda hans eller hennes drogkonsumtion inför en vård- eller 
behandlingsinsats. 

I lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt finns också bestäm-
melser om skyldighet att lämna prov. Enligt 5 kap. 1 § tredje stycket 
är den som fullgör värnplikt eller civilplikt, efter beslut av 
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet eller, efter myndighetens 
bestämmande, av annan statlig myndighet, skyldig att på anmaning 
lämna urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov för kontroll av 
att han eller hon inte är påverkad av beroendeframkallande medel 
eller något sådant dopningsmedel som avses i 1 § lagen (1991:1969) 
om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon sådan vara som 
omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. 
Detta gäller dock inte om det finns medicinska eller liknande skäl 
mot sådan provtagning. Kontroll enligt 5 kap. 1 § tredje stycket får 
ske endast i den mån åtgärden är försvarlig med hänsyn till dess syfte 
och övriga omständigheter. Testerna enligt tredje stycket får 
genomföras vid misstanke om drogpåverkan och som slumpmässiga 
kontroller. Vidare gäller att kontrollen får genomföras endast i den 
form och utsträckning som är nödvändig för det angivna syftet 
(5 kap. 1 § fjärde stycket). Av fjärde stycket framgår uttryckligen att 
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det ska ske en proportionalitets- och behovsbedömning. 
Proportionalitets- och behovsprinciperna är två självständiga 
principer som ska prövas oberoende av varandra. Dessa båda 
principer ska beaktas både när beslutet om drogtest ska ske och vid 
beslut om vilken typ av test som ska genomföras (prop. 2006/07:116 
s. 32). 

Inom arbetsrätten finns ingen reglering i lag om arbetsgivares 
möjlighet att besluta om drogtester men det finns prejudikat från 
Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen har gjort bedömningen att 
drogtester kan vara motiverade om arbetet innebär stora risker för 
allvarliga olycksfall. På en del arbetsplatser har arbetsgivare och den 
lokala arbetstagarorganisationen gemensamt kommit överens om en 
policy för drogtestning för att förebygga olycksfall, och hur 
resultaten av testerna ska hanteras. Se AD 1991 nr 45, AD 1998 
nr 97, AD 2001 nr 3, AD 2002 nr 51 och AD 2009 nr 53. 

12.3 JO-beslut angående drogtester vid 
umgängesbegränsning 

JO har i två beslut uttalat sig om socialnämndernas användande av 
drogtest som villkor vid beslut om begränsning av umgänge enligt 
14 § andra stycket LVU. 

I JO-beslut den 23 mars 2016 (JO 2016/17 s. 548, dnr 38-2015) 
riktade JO kritik mot en socialnämnd för att nämnden i samband 
med beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU angivit som 
särskilt villkor för umgänget att föräldrarna skulle lämna drogtest i 
samband med umgängestillfället. JO prövade om det finns lagliga 
möjligheter att ställa upp ett sådant villkor. Varje medborgare är 
gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp 
(2 kap. 6 § regeringsformen). Skyddet får enligt vissa förutsättningar 
begränsas genom lag. Ett ingrepp är påtvingat om det allmänna 
disponerar över maktmedel för att genomdriva åtgärden eller om den 
enskildes motstånd bryts genom hot om någon sanktion. Det villkor 
om drogtest som socialnämnden hade beslutat om kan enligt JO:s 
mening inte betraktas som något annat än ett beslut som innebär 
tvång för den enskilde att underkasta sig ett kroppsligt ingrepp. Det 
finns inte i LVU eller annan lagstiftning någon bestämmelse som ger 
socialnämnden rätt att i ett sådant här fall kräva ett drogtest. JO 
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kritiserade därför socialnämnden för att ha meddelat ett beslut som 
saknar laglig grund. 

I JO-beslut den 17 maj 2019 (JO 2019/20 s. 543, dnr 7875-2017) 
riktade JO kritik mot en socialnämnd för att nämnden utan lagstöd 
ställt krav på drogtest i ett beslut om umgängesbegränsning. En 
socialnämnd angav i ett beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 
LVU att en förälder skulle uppvisa resultat av drogtest i samband 
med umgängestillfället. JO konstaterade att varje medborgare är 
gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp 
enligt 2 kap. 6 § regeringsformen. Det finns varken i LVU eller i 
någon annan lagstiftning någon bestämmelse som ger social-
nämnden rätt att kräva att resultat av drogtest ska uppvisas. JO 
kritiserade därför socialnämnden för att den meddelat ett beslut utan 
laglig grund. JO uttalade vidare:  

”När ett barn vårdas med stöd av LVU är det inte helt ovanligt att en 
eller båda föräldrarna har problem med missbruk. Det ligger i sakens 
natur att socialnämnden då kan ha befogat intresse av att kunna förvissa 
sig om att en förälder inte är påverkad av droger när han eller hon umgås 
med barnet. Om föräldern inte frivilligt accepterar att uppvisa resultat 
av drogtester har dock socialnämnden, enligt gällande lagstiftning, inte 
möjlighet att besluta om att föräldern ska uppvisa sådana som en 
förutsättning för att få ha umgänge. Inom kort börjar barnkon-
ventionen att gälla som lag i Sverige. Det kan mot den bakgrunden 
möjligen finnas skäl att diskutera om det utifrån hänsynen till barnets 
bästa borde införas en möjlighet för socialnämnden att föreskriva att en 
förälder ska uppvisa resultat av drogtest när han eller hon ska ha 
umgänge med ett barn som vårdas med stöd av LVU. En sådan 
bestämmelse skulle kunna bidra till att skydda barnet mot att behöva 
umgås med en förälder som är påverkad av droger. JO har ingen bestämd 
uppfattning i frågan men anser att det likväl finns skäl att överväga 
saken.” 

12.4 Frågor till kommunerna 

För att få mer information om och i vilken utsträckning 
kommunerna använder sig av drogtester har ett antal frågor skickats 
ut till 68 kommuner, S2020/06992. Svar har kommit in från 
37 kommuner och nio stadsdelsförvaltningar.  

På fråga om det fr.o.m. år 2018 fram till oktober 2020 före-
kommit överenskommelser med vårdnadshavare eller förälder om 
uppvisande resultat av drogtest inför umgänge med barn som vårdas 
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enligt LVU har 34 kommuner/stadsdelsförvaltningar svarat ja och 
nio kommuner/stadsdelsförvaltningar har svarat nej. Bland de 
kommuner/stadsdelsförvaltningar som har svarat ja har nio svarat att 
det är mycket vanligt, 20 att det är vanligt, sex att det är ovanligt och 
två att det är mycket ovanligt. 

På fråga om det fr.o.m. 2018 fram till oktober 2020 förekommit 
att överenskommelser träffas med vårdnadshavare om att han eller 
hon ska uppvisa resultat av s.k. drogtest i samband med upphörande 
av LVU har 15 kommuner/stadsdelsförvaltningar har svarat ja och 
23 kommuner/stadsdelsförvaltningar har svarat nej. Bland dem som 
har svarat ja har tre svarat att det är mycket vanligt, nio att det är 
vanligt, åtta att det är ovanligt och två att det är mycket ovanligt. 

En fråga som ställdes till kommunerna är vad ett positivt drogtest 
leder till. Majoriteten av de kommuner som har svarat på denna fråga 
har angett att umgänget då ställs in eller att inget oövervakat 
umgänge kan ske. Några kommuner svarat att ett positivt drogtest 
kan leda till ett beslut om umgängesbegränsning. Ett par kommuner 
nämner att ett positivt test kan leda till att umgänge endast kan ske 
med umgängesstöd eller leda till annat stöd och hjälp till 
vårdnadshavarna. Någon kommun pekar på att det inte endast är 
resultatet från provet som är avgörande och att vårdnadshavarens 
allmänna skick och barnets behov av säkert och tryggt umgänge 
också ska beaktas.  

På fråga om det fr.o.m. år 2018 fram till oktober 2020 har 
förekommit att överenskommelser träffas med vårdnadshavare till 
barn som vårdas enligt socialtjänstlagen om att vårdnadshavaren ska 
uppvisa resultat av s.k. drogtest har 30 kommuner/stadsdels-
förvaltningar har svarat ja och nio kommuner/stadsdelsförvaltningar 
har svarat nej. Den övervägande majoriteten av de som har svarat 
anger att det sker inför umgänge. Några kommuner anger att det kan 
ske som en del i en utredning. Ett par kommuner anger att det kan 
ske vid övervägande om LVU, vid planering inför hemgång eller för 
att följa drogfrihet över tid och om vårdnadshavaren önskar det. 

Kommunerna har också fått svara på hur det i praktiken går till 
när vårdnadshavare lämnar ett drogtest. Av svaren framgår att det 
fungerar olika i olika kommuner. Det är vanligt att prov lämnas på 
kommunens drogmottagning men det är också vanligt att prov 
lämnas hos vårdcentral. Prov kan även lämnas på andra ställen. Av 
de kommuner som har svarat på frågan framgår att urinprov, 
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salivprov och utandningsprov är vanligast. Det förekommer också 
att vårdnadshavaren lämnar blodprov eller hårprov. När det gäller 
prov inför umgänge har flertalet kommuner svarat att prov ska 
lämnas samma dag eller i nära anslutning till umgängestillfället. 
Resultat skickas för det mesta till socialsekreterare av den inrättning 
som har utfört testet men ibland åläggs vårdnadshavaren själv att visa 
upp provresultatet.  

På fråga om kommunerna/stadsdelsförvaltningarna kan se några 
fördelar med att vårdnadshavare lämnar drogtest i olika situationer 
när barnet vårdas med stöd av LVU har 31 svarat ja och två 
kommuner/stadsdelsförvaltningar har svarat nej. 

Av de kommuner som har svarat ja har flertalet angett att 
drogtester bidrar till att säkerställa att barnens behov, trygghet och 
skydd blir tillgodosett, att det minskar risken för umgänge med en 
drogpåverkad vårdnadshavare eller förälder och att det är ett sätt för 
vårdnadshavaren att uppvisa drogfrihet. Ett par kommuner har 
uppgivit att provresultatet blir en del i ett underlag inför ett beslut 
om umgängesbegränsning eller upphörande av vård.  

På fråga om kommunerna/stadsdelsförvaltningarna kan se några 
nackdelar med att vårdnadshavare lämnar drogtest i olika situationer 
när barnet vårdas med stöd av LVU har 23 svarat ja och 
15 kommuner/stadsdelsförvaltningar har svarat nej. Ett par 
kommuner har angett att det är integritetskränkande för 
vårdnadshavaren men en av dessa kommuner har angett att barnets 
bästa väger tyngre. Några kommuner har pekat på att drogtester kan 
ge en ”falsk trygghet” och menar att tester kan manipuleras, att det 
finns en risk att man förlitar sig för mycket på testerna, att ett test 
endast ger en ögonblicksbild och det finns droger eller preparat som 
inte syns på testerna. 

På fråga om kommunerna/stadsdelsförvaltningarna har några 
ytterligare kommentarer angående s.k. drogtester för vårdnads-
havare till barn som vårdas med stöd av LVU eller med stöd av SoL 
har några kommuner uttryckt att det är nödvändigt och viktigt med 
en lagreglering som möjliggör beslut om drogtest även utan 
samtycke. Vidare har angetts att drogtester, trots att de inte är helt 
tillförlitliga, ger viktig information och underlag till bedömningar 
och beslut om barns behov av vård och hur umgänget ska utformas.  
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12.5 Behov av lagreglering 

Genom regeringsformen är varje medborgare skyddad mot påtvingat 
kroppsligt ingrepp (2 kap. 6 § regeringsformen). Begränsningar av 
det skydd som uppställs genom denna bestämmelse får göras endast 
genom lag. För att begränsning ska få ske måste en sådan tillgodose 
ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Därtill får 
begränsningen aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn 
till det ändamål som har föranlett den (2 kap. 12 § regeringsformen). 

Som redovisas ovan finns det varken i LVU eller i någon annan 
lagstiftning bestämmelser som ger socialnämnden rätt att besluta att 
en vårdnadshavare eller en förälder ska lämna drogtest. Det finns 
dock inget som hindrar att socialnämnden och vårdnadshavare eller 
föräldrar på frivillig väg kommer överens om detta. Som framgår 
ovan i avsnitt 12.4 är det också relativt vanligt att kommunerna 
kommer överens med vårdnadshavarna eller föräldrarna om att 
lämna drogtest. Om en vårdnadshavare eller förälder inte frivilligt 
accepterar att ta ett prov har dock socialnämnden inte rätt att besluta 
om det (se JO 2016/17 s. 548, dnr 38-2015 och JO 2019/20 s. 543, 
dnr 7875-2017). 

Eftersom det i dag inte finns någon reglering i lag som ger 
socialnämnden en befogenhet att besluta att vårdnadshavare eller 
förälder till barn som vårdas enligt LVU ska lämna drogtest kan det 
finnas ett behov av en sådan reglering för att stärka principen om 
barnets bästa. 

En reglering i lag som ger socialnämnden en befogenhet att 
besluta om drogtester för vårdnadshavare och förälder innebär en 
inskränkning i den enskildes integritet och ett intrång i den enskildes 
privatliv. En sådan befogenhet måste därför utformas utifrån 
regeringsformens och Europakonventionens bestämmelser om 
grundläggande fri- och rättigheter.  

12.5.1 Drogtest inför umgänge 

Bedömning: Det finns behov av att kunna ge socialnämnden 
befogenhet att besluta att vårdnadshavare eller förälder till barn som 
vårdas enligt LVU ska lämna drogtest inför umgänge.  
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Skälen för bedömningen 

Beslut om umgänge 

Enligt 14 § första stycket LVU har socialnämnden ett ansvar för att 
den unges behov av umgänge med föräldrar och vårdnadshavare 
under den tid som den unge vårdas enligt LVU så långt som möjligt 
tillgodoses. En nära och god kontakt mellan vårdnadshavarna och 
föräldrarna och barnet under vårdtiden är oftast en viktig 
förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas väl i familjehemmet 
och på sikt kunna återförenas med vårdnadshavarna eller föräldrarna. 
Socialnämnden har ett ansvar för att föräldrarna får stöd och hjälp av 
både personlig och ekonomisk art för att klara kontakten med 
barnet. Det är också nämndens uppgift att verka för att familje-
hemsföräldrarna medverkar till att en positiv kontakt mellan 
föräldrar och barn upprätthålls under vårdtiden 
(prop. 1989/90:28 s.115). 

Omfattningen av umgänget mellan föräldrar och barn som vårdas 
enligt LVU ska alltid bestämmas med hänsyn till vad som är bäst för 
den unge (1 § femte stycket LVU). Den unges rätt till privat- och 
familjeliv är skyddat i artikel 8 i Europakonventionen. Vidare ska ett 
barn som är skilt från sina föräldrar enligt artikel 9.3 i Barnkon-
ventionen ha rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt 
förhållande till och direkta kontakter till båda föräldrarna, utom då 
det strider mot barnets bästa. I vilka former och hur omfattande 
umgänget kan vara får bedömas från fall till fall utifrån den unges 
behov. Den unges åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i 
förhållande till den unges ålder och mognad (36 § LVU). Hur 
umgänget med föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående ska 
ordnas ska beskrivas i vård- och genomförandeplanen, se 11 kap. 3 § 
SoL och 5 kap. 1 a § socialtjänstförordningen (2001:937). 

Enligt 14 § andra stycket punkt 1 LVU får socialnämnden, om 
det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt LVU, 
besluta hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med 
föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av 
domstol eller genom avtal ska utövas. I bestämmelsen tydliggörs att 
föräldrar som inte är vårdnadshavare omfattas av bestämmelsen 
under förutsättning att umgängesrätten är reglerad genom dom eller 
beslut av domstol eller genom avtal. Omständigheterna kan vara 
sådana att vårdnadshavare eller förälder under den tid som vården 
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pågår inte bör träffa den unge. Det kan t.ex. finnas risk för att 
vårdnadshavaren eller föräldern obehörigen griper in i vården. 
Vårdnadshavarens eller förälderns personliga förhållanden kan 
också, exempelvis vid långtgående missbruk eller vid psykisk sjuk-
dom vara sådana att de över huvud taget inte bör träffa barnet 
(prop. 1979/80:1 s. 601). Socialnämnden kan då enligt 14 § andra 
stycket punkt 1 LVU besluta om behövliga begränsningar. 

Om socialnämnden anser att det är nödvändigt att begränsa ett 
barns rätt till umgänge med vårdnadshavare eller föräldrar med 
hänsyn till ändamålet med vården enligt LVU måste ett beslut om 
begränsning av umgänget enligt 14 § andra stycket punkt 1 LVU 
fattas. I annat fall finns det inga lagliga begränsningar för en 
vårdnadshavare att umgås med sitt barn efter egna önskemål. Att en 
plan för umgänge har upprättats i samförstånd med vårdnadshavare 
innebär alltså inte att vårdnadshavares rätt att umgås med sitt barn 
har begränsats rättsligt sett så som vid ett beslut om umgänges-
begränsning. 

Om både barn och vårdnadshavare samtycker till den föreslagna 
planen för umgänge behöver inget särskilt beslut om umgänget 
fattas. Överenskommelser om umgänge behöver dock dokument-
eras. Vid tveksamhet om vårdnadshavaren är överens med social-
nämnden i umgängesfrågan är det viktigt att i största möjliga 
utsträckning klargöra och dokumentera vårdnadshavarens inställ-
ning. Om det inte är möjligt att klargöra vårdnadshavarens 
inställning behöver socialnämnden utgå från att det inte finns en 
överenskommelse om hur umgänget ska utövas. Om nämnden i 
sådana fall vill begränsa umgänget ska ett beslut fattas om umgänges-
begränsning enligt 14 § andra stycket punkt 1 LVU.  

Behov av lagstiftning 

När ett barn vårdas med stöd av LVU är det inte helt ovanligt att en 
eller båda vårdnadshavarna eller föräldrarna har problem med 
missbruk. Det ligger i sakens natur att socialnämnden då kan ha ett 
befogat intresse av att kunna förvissa sig om att en vårdnadshavare 
eller en förälder inte är påverkad av droger när han eller hon ska 
umgås med barnet. Som framgår av avsnitt 12.3 kan en socialnämnd 
inte, inom ramen för ett beslut om umgängesbegränsning, besluta 
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att en vårdnadshavare eller förälder ska genomgå ett drogtest inför 
umgänge (se JO 2016/17 s. 548 och JO 2019/20 s. 543). Social-
nämnden kan däremot komma överens med en vårdnadshavare eller 
förälder om att denna på frivillig grund ska uppvisa resultat av ett 
drogtest i samband med umgänge. Om socialnämnden anser att ett 
drogtest är nödvändigt för att umgänge ska kunna genomföras, men 
vårdnadshavaren eller föräldern inte samtycker till att lämna ett 
sådant, är det inte möjligt för socialnämnden att besluta om ett 
drogtest. Konsekvensen av detta kan i stället bli att socialnämnden 
anser att det är nödvändigt att begränsa barnets kontakt med 
föräldern. Detta kan vara en nackdel för barnet och LVU-vården. 

Som redovisas i avsnitt 12.4 har ett antal frågor skickats ut till 
68 kommuner, med frågor om och i vilken utsträckning 
kommunerna använder sig av drogtester. Den övervägande 
majoriteten av de kommuner/stadsdelsförvaltningar som har svarat 
på frågorna har uppgett att det förekommer att överenskommelser 
träffas om att vårdnadshavare eller förälder ska uppvisa resultat av 
drogtest inför umgänge med sitt barn som vårdas enligt LVU. Den 
övervägande majoriteten av kommunerna/stadsdelsförvaltningarna 
har vidare uppgett att det finns fördelar med att använda drogtester. 
De argument som förts fram är att drogtester bidrar till att 
säkerställa att barnens behov, trygghet och skydd blir tillgodosett 
och att resultaten av drogtesterna kan användas som en del i ett 
underlag inför beslut om umgänge. Några kommuner har uttryckt 
att det är nödvändigt och viktigt med drogtester och de ställer sig 
positiva till en lagreglering som möjliggör beslut om drogtest även 
utan samtycke från vårdnadshavaren eller föräldern. Argument som 
har förts fram för en lagreglering är att drogtester ger, trots att de 
inte är helt tillförlitliga, viktig information och underlag till 
bedömningar och beslut om barns behov av vård och hur umgänget 
ska utformas.   

I kontakter som har tagits under utredningstiden med berörda 
myndigheter och organisationer har de framfört att de är positiva till 
att i lag reglera socialnämndens möjligheter att kunna besluta om 
drogtester inför och i samband med umgänge även om vårdnads-
havaren eller föräldern inte samtycker till detta. 

Vid frågan om behov av en reglering av drogtester måste de 
nackdelar för vårdnadshavaren eller föräldern såsom inskränkning i 
den personliga integriteten stå i rimlig proportion till vad som kan 
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vinnas med åtgärden i form av drogfri miljö och därmed ökad 
trygghet och säkerhet för barnen (proportionalitetsprincipen). 
Vårdnadshavare eller föräldrar till barn som vårdas med stöd av LVU 
bör naturligtvis inte underkastas större intrång i sitt liv än vad 
oundgängligen krävs.  

Med beaktande av att det rör sig om en situation där ett barn 
vårdas med stöd av en tvångslagstiftning väger de argument och 
intressen som finns för att tillskapa en säker, trygg och drogfri miljö 
för barn vid umgänge så pass tungt att den inskränkning i den 
personliga integriteten och det intrång i den enskildes privatliv som 
ett beslut om drogtest innebär för vårdnadshavaren eller föräldern, 
måste accepteras. Som nämnts ovan är det möjligt i dag för social-
nämnden att komma överens med vårdnadshavaren eller föräldern 
om att han eller hon ska lämna ett drogtest. Om barnet vårdas med 
stöd av LVU och vårdnadshavaren eller föräldern är angelägen om 
att få ha umgänge med sitt barn kan det antas att vårdnadshavaren 
eller föräldern kan känna sig tvungen att gå med på att lämna 
drogtest för att få umgänge med sitt barn. I en sådan situation kan 
det ifrågasättas hur genuint samtycket är från vårdnadshavarens eller 
förälderns sida. 

Genom att i lag reglera socialnämndens möjlighet att besluta om 
drogtester blir det tydligt för vårdnadshavaren eller föräldern i vilka 
situationer socialnämnden har rätt att besluta om drogtester. Det 
blir också mer rättssäkert för vårdnadshavaren eller föräldern att få 
ett beslut som kan överklagas (se avsnitt 12.7).  

Sammanfattningsvis bör socialnämnden ges möjlighet att, inför 
umgänge kunna besluta om att vårdnadshavare eller förälder till barn 
som vårdas enligt LVU ska lämna drogtest. Hur bestämmelsen 
närmare föreslås regleras redogörs för nedan i avsnitt 12.6. 

I detta sammanhang kan slutligen frågan om det bör införas en 
möjlighet att införa drogtester även för vårdnadshavare och föräldrar 
till barn som vårdas enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 
nämnas. Vård enligt SoL bygger helt och hållet på frivillighet. 
Eftersom SoL vilar på principen om frivillighet innehåller lagen inte 
några bestämmelser som ger socialnämnden rätt att begränsa 
umgänget mellan barn och vårdnadshavare eller föräldrar. Att införa 
en befogenhet för socialnämnden att besluta om drogtest inför 
umgängestillfällen när barn vårdas med stöd av SoL skulle mot 
bakgrund av ovan vara en mycket långtgående åtgärd och inte 
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stämma överens med de principer om frivillighet som SoL vilar på. 
Med anledning härav bedöms det inte lämpligt att införa 
bestämmelser om drogtest inför umgänge för vårdnadshavare och 
föräldrar till barn som vårdas enligt SoL. 

12.5.2 Drogtest inför upphörande av LVU 

Bedömning: Det finns behov av att ge socialnämnden befogenhet 
att besluta att vårdnadshavare ska lämna drogtest inför prövning av 
om vård enligt LVU ska upphöra. 

 
Skälen för bedömningen 

Beslut om upphörande av vård enligt LVU 

Socialnämnden ska kontinuerligt överväga om vården fortfarande 
behövs. Vårdas den unge med stöd av 2 § LVU ska nämnden minst 
en gång var sjätte månad överväga om vården behövs och hur vården 
bör inriktas och utformas (13 § första stycket LVU). Socialnämnden 
ska alltid ompröva ett beslut om vård enligt LVU om vårdnads-
havaren eller den unge, om han eller hon har fyllt 15 år, begär det.  

När vård med stöd av LVU inte längre behövs, ska socialnämnden 
besluta att vården ska upphöra (21 § första stycket första meningen 
LVU). I förarbetena anges att nämndens prövning ska avse frågan 
om de omständigheter som nödvändiggjort vården fortfarande 
består (prop. 1979/80:1 s. 587). Det innebär att de förhållanden som 
föranledde vården, liksom barnets vårdbehov ska ha upphört. 

För att socialnämnden ska kunna ta ställning till en begäran om 
att vård enligt LVU ska upphöra ska en utredning enligt 11 kap. 1 § 
SoL inledas. En utredning som inleds av denna orsak brukar kallas 
för en hemtagningsutredning. Vid en utredning som gäller ett barns 
behov av skydd eller stöd är också bestämmelserna i 11 kap. 2 § SoL 
tillämpliga. Det innebär bland annat att utredningen ska bedrivas 
skyndsamt och i normalfallet vara slutförd senast inom fyra 
månader. Det finns inte några bestämmelser i SoL eller LVU som i 
detalj reglerar vad en utredning i samband med begäran om 
upphörande av vård ska innehålla. Av 11 kap. 2 § SoL framgår dock 
att den inte ska göras mer omfattande än vad som är motiverat av 
omständigheterna i ärendet.  
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Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att socialnämnden 
har ett långtgående ansvar för den utredning som ska ligga till grund 
för ett beslut i ett ärende om upphörande av LVU-vård. Frågan som 
ska prövas är om de omständigheter som låg till grund för vården 
fortfarande består. Tyngdpunkten i utredningen måste ligga på de 
aktuella förhållandena. Om grunden för pågående LVU-vård är 
omsorgsbrister i hemmet måste utredningen klarlägga om och i så 
fall i vilken utsträckning dessa brister fortfarande kvarstår och hur 
de i så fall förhåller sig till barnets eller den unges eventuella 
vårdbehov (HFD 2014 ref. 50).  

Behov av lagstiftning 

I de fall grunden för LVU är missbruk hos vårdnadshavaren är det 
givetvis mycket viktigt att klarlägga om vårdnadshavarens missbruk 
kvarstår för att kunna göra en bedömning av om vård enligt LVU 
kan upphöra. En del i detta underlag kan vara att vårdnadshavaren 
under en tid lämnar prov för att kontrollera drogfrihet. För det fall 
vårdnadshavaren inte samtycker till detta kan socialnämnden i dag 
inte kräva att vårdnadshavaren lämnar prov. Som redovisas ovan i 
avsnitt 12.4 har ett antal frågor skickats ut till kommunerna för att 
få mer information om och i vilken utsträckning kommunerna 
använder sig av drogtester.   

På fråga till kommunerna om det fr.o.m. 2018 fram till 
oktober 2020 förekommit att en överenskommelse träffas med vård-
nadshavare om att han eller hon ska uppvisa resultat av drogtest i 
samband med upphörande av LVU har 15 kommuner/stadsdels-
förvaltningar svarat ja och 23 kommuner/stadsdelsförvaltningar har 
svarat nej. När det gäller de kommuner och stadsdelsförvaltningar 
som har svarat ja har 3 svarat att det är mycket vanligt, 9 att det är 
vanligt, 8 att det är ovanligt och 2 att det är mycket ovanligt. 

På fråga om kommunerna/stadsdelsförvaltningarna kan se några 
fördelar med att vårdnadshavare lämnar drogtest i olika situationer 
när barnet vårdas med stöd av LVU har den övervägande majoriteten 
av de som har svarat på frågan svarat ja. De argument som förts fram 
är bl.a. att drogtester bidrar till att säkerställa att barnens behov, 
trygghet och skydd blir tillgodosett och att resultaten av 
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drogtesterna kan bli en del i ett underlag inför beslut om vården ska 
upphöra. 

I kontakter som har tagits under utredningstiden med berörda 
myndigheter och organisationer har framförts att de är positiva till 
att i lag reglera socialnämndens möjligheter att kunna besluta om 
drogtester inför bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra. 

Vid fråga om socialnämnden ska få en befogenhet att besluta om 
att vårdnadshavare ska lämna drogtest. som en del i ett underlag 
inför bedömning av om vårdens ska upphöra måste de nackdelar för 
den enskilde såsom inskränkning i den personliga integriteten stå i 
rimlig proportion till vad som kan vinnas med åtgärden i form av att 
säkerställa en trygg, säker och drogfri miljö för barnet 
(proportionalitetsprincipen). Drogtester ska dock inte användas om 
målet kan uppnås med mindre ingripande åtgärder (behovs-
principen). Vårdnadshavare till barn som vårdas med stöd av LVU 
ska naturligtvis inte underkastas större intrång i sitt liv än vad 
oundgängligen krävs. Ett beslut om drogtest utgör en inskränkning 
i den personliga integriteten och är ett intrång i privatlivet. 

De argument och intressen som finns för att tillskapa en säker 
och drogfri miljö för barnen efter avslutad vård enligt LVU är dock 
så tungt vägande att inskränkningar i integritetsskyddet, och det 
obehag som vårdnadshavaren kan uppleva i samband med beslut om 
att lämna prov för kontroll av drogfrihet, måste accepteras. 

Det kan också ifrågasättas hur frivillig en överenskommelse om 
att vårdnadshavare ska lämna drogtest verkligen är. Om barnet 
vårdas med stöd av LVU och vårdnadshavaren är angelägen om att 
vården ska upphöra och att han eller hon ska få återförenas med sitt 
barn kan det antas att vårdnadshavaren kan känna sig tvungen att gå 
med på att lämna drogtest. Genom att i lag reglera socialnämndens 
möjlighet att besluta om drogtester blir det också mer rättssäkert för 
vårdnadshavaren att få ett beslut som kan överklagas (se 
avsnitt 12.7).  

Sammanfattningsvis görs bedömningen att socialnämnden bör få 
en befogenhet att besluta om att vårdnadshavaren ska lämna drogtest 
inför en bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra. Social-
nämnden bör inte få en befogenhet att besluta att en förälder som 
inte är vårdnadshavare ska lämna drogtest eftersom det endast är 
vårdnadshavaren som är part i ett mål om vård enligt LVU och 
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upphörande av vård enligt LVU. Hur bestämmelsen närmare bör 
regleras redogörs för nedan i avsnitt 12.6.  

I detta sammanhang kan slutligen frågan om det bör införas en 
möjlighet att införa drogtester även för vårdnadshavare till barn som 
vårdas enligt SoL nämnas. Vård enligt SoL bygger helt och hållet på 
frivillighet. När vårdnadshavarna, eller den unge om han eller hon 
fyllt 15 år, inte längre samtycker till vård med stöd av SoL ska vården 
upphöra. Att införa en möjlighet för socialnämnden att besluta om 
drogtest när barn vårdas med stöd av SoL skulle mot bakgrund av 
ovan vara en mycket långtgående åtgärd och inte stämma överens 
med de principer om frivillighet som SoL vilar på. Med anledning 
härav bedöms det inte lämpligt att införa bestämmelser om drogtest 
för vårdnadshavare inför upphörande av vård enligt SoL 

12.5.3 Drogtest efter upphörande av LVU 

Bedömning: Socialnämnden bör inte ges befogenhet att besluta att 
vårdnadshavare ska lämna drogtest efter tvångsvårdens upphörande. 

 
Skälen för bedömningen: I uppdraget ingår också att utreda om 

socialnämnden i samband med beslut om tvångsvårdens upphörande 
ska ha möjlighet att uppställa villkor som innebär att vårdnadshavare 
ska uppvisa resultat av prov för kontroll av påverkan av narkotika, 
alkoholhaltiga drycker m.m. även efter tvångsvårdens upphörande.  

Inför ett beslut om upphörande av vård enligt LVU bör 
socialnämnden redan ha gjort en ordentlig utredning enligt 11 kap. 
1 § SoL. Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att social-
nämnden har ett långtgående ansvar för den utredning som ska ligga 
till grund för ett beslut i ett ärende om upphörande av LVU-vård. 
Frågan som ska prövas är om de omständigheter som låg till grund 
för vården fortfarande består. Tyngdpunkten i utredningen måste 
ligga på de aktuella förhållandena. Om grunden för pågående LVU-
vård är omsorgsbrister i hemmet måste utredningen klarlägga om 
och i så fall i vilken utsträckning dessa brister fortfarande kvarstår 
och hur de i så fall förhåller sig till barnets eller den unges eventuella 
vårdbehov (HFD 2014 ref. 50). Är det t.ex. fråga om omsorgsbrister 
som beror på vårdnadshavarens missbruk bör socialnämnden ha 
klarlagt frågan om de omständigheter som nödvändiggjort vården 
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fortfarande består och tagit ställning till om vård enligt LVU bör 
upphöra. Om socialnämnden då har kommit fram till att missbruket 
har upphört och att förhållandena är sådana att vård enligt LVU inte 
längre behövs finns det inte längre någon anledning att besluta att 
vårdnadshavaren ska underkasta sig ett drogtest.  

Ett beslut att en vårdnadshavare ska lämna ett drogtest utgör en 
inskränkning i den personliga integriteten och ett intrång i dennes 
privatliv. Det kan ifrågasättas om ett förslag som innebär att 
vårdnadshavare ska lämna drogtest även efter tvångsvårdens 
upphörande skulle vara förenligt med behovs- och proportionalitets-
principen och förenligt med Europakonventionen.   

Som redogörs för i avsnitt 11 föreslås att alla barn ska följas upp 
efter avslutad vård enligt LVU. Skulle det vid en sådan uppföljning 
uppkomma misstanke om att barnet riskerar fara illa kan social-
nämnden inleda en ny utredning och fatta ett nytt beslut om 
omedelbart omhändertagande eller alternativt ansöka om vård enligt 
LVU igen. 

Med anledning av vad som redogjorts för ovan görs bedömningen 
att socialnämnden inte bör ges befogenhet att kunna uppställa 
villkor som innebär att vårdnadshavare ska lämna drogtest även efter 
upphörande av LVU.   
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12.6 Socialnämnden bör ges befogenhet att besluta 
att vårdnadshavare och föräldrar ska lämna prov 
för kontroll av drogpåverkan 

Förslag: Inför umgänge och inför prövning av om vård enligt 21 § 
LVU ska upphöra får socialnämnden, om det finns anledning till det, 
besluta att vårdnadshavare eller förälder ska lämna blod-, urin-, 
utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov för kontroll av om han eller 
hon är påverkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra 
berusningsmedel, sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1696) om 
förbud mot vissa dopningsmedel eller sådan vara som omfattas av 
lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.  

Ett beslut om att vårdnadshavare eller förälder ska lämna prov får 
endast fattas om inte annat motiveras av medicinska och liknande 
skäl. Ett sådant beslut får endast fattas i den mån åtgärden är 
försvarlig med hänsyn till dess syfte och övriga omständigheter. 
Vidare gäller att kontrollen får genomföras endast i den form och 
utsträckning som är nödvändig för det angivna syftet.  

 
Skälen för förslaget  

Inför umgänge och inför prövning om upphörande av vård enligt 
LVU 

Som redogörs för ovan i avsnitt 12.5.1 görs bedömningen att 
socialnämnden i vissa situationer bör få en befogenhet att besluta att 
vårdnadshavare ska lämna drogtest inför umgänge. Med anledning 
härav föreslås att socialnämnden ska få en sådan befogenhet. Det 
innebär att socialnämnden föreslås få befogenhet att inför 
umgängestillfällen kunna besluta att vårdnadshavare ska lämna prov 
för kontroll av påverkan av alkohol, narkotika m.m. om vissa 
förutsättningar är uppfyllda. Det bör kunna vara fråga om såväl 
umgängen där en plan för umgänget har upprättats i samförstånd 
med vårdnadshavare och umgängen där det inte har varit möjligt att 
upprätta en plan i samförstånd och där det finns ett beslut om 
begränsning av umgänge enligt 14 § andra stycket punkt 1 LVU.  

Med anledning av att bestämmelsen om umgänge i 14 § andra 
stycket punkt 1 LVU även omfattar föräldrar som har umgängesrätt 
reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal 
föreslås att även förälder som inte är vårdnadshavare ska omfattas av 
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förslaget om socialnämndens befogenhet att besluta om drogtest 
inför umgänge.  

Som redogörs för i avsnitt 12.5.2 görs bedömningen att 
socialnämnden i vissa situationer bör få en befogenhet att besluta att 
vårdnadshavare ska lämna drogtest inför prövning av om vård enligt 
LVU ska upphöra. Med anledning härav föreslås att socialnämnden 
ska få befogenhet att besluta att vårdnadshavare ska lämna prov för 
kontroll av påverkan av alkoholhaltiga drycker, narkotika m.m. inför 
prövning om vård enligt 21 § LVU ska upphöra.  

Förslaget syftar till att bidra till att barnens behov, trygghet och 
skydd blir tillgodosett, att minska risken för umgänge med en 
drogpåverkad vårdnadshavare eller förälder och att ytterligare stärka 
principen om barnets bästa. Förslaget innebär att socialnämnden 
tillförs ytterligare verktyg för att kunna göra säkrare bedömningar 
vid umgängestillfällen, inför eventuellt beslut om umgänges-
begränsning enligt 14 § andra stycket punkt 1 LVU och inför 
prövning om vårdens upphörande enligt 21 § LVU.  

Det ska finnas en anledning till att ett beslut om provtagning fattas 

Framför allt om grunden till LVU är omsorgsbrister i hemmet på 
grund av missbruk kan det finnas ett behov för socialnämnden att 
besluta att vårdnadshavaren eller föräldern ska lämna prov såväl inför 
umgängestillfällen som inför prövning av om vård enligt 21 § LVU 
kan upphöra. Socialnämnden bör endast få fatta ett sådant beslut om 
det finns en anledning till det. Uttrycket ”anledning” används redan 
i LVU. I 17 a § LVU regleras skyldigheten för den unge som vistas i 
ett särskilt ungdomshem att lämna prov för kontroll av påverkan av 
alkoholhaltiga drycker, narkotika m.m.  Enligt den bestämmelsen får 
ett sådant prov tas vid ankomst till hemmet om det finns anledning 
till det. En bedömning av om det finns en anledning till provtagning 
ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det måste 
finnas en anledning till provtagningen t.ex. att det finns uppgifter 
om att den unge har använt narkotika eller andra beroendefram-
kallande medel. De omständigheter som föreligger när den unge 
ankommer till hemmet kan ha inverkan på bedömningen av om det 
föreligger en anledning eller inte. Har t.ex. den unge omhändertagits 
i en miljö där det kan antas ha förekommit narkotika eller annat 
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beroendeframkallande medel kan det finnas en anledning av att ta ett 
prov för att kontrollera att den unge inte är påverkad av något 
otillåtet medel (prop. 2017/18:169 s.120 f). Uttrycket ”anledning” i 
17 a § LVU tillkom efter förslag från Lagrådet (se 
prop. 2017/18:169 s. 231-232). 

Med uttrycket ”anledning” när det gäller drogtest för 
vårdnadshavare eller förälder till barn som vårdas enligt LVU bör 
krävas att det ska finnas tillräckliga skäl för att få besluta om 
provtagning. 

Om grunden till LVU är omsorgsbrister i hemmet på grund av 
missbruk kan det finnas en anledning för socialnämnden att besluta 
om att vårdnadshavaren eller föräldern ska lämna prov inför ett eller 
flera umgängestillfällen. Detta för att i möjligaste mån inför 
umgängestillfället kunna försäkra sig om att vårdnadshavaren eller 
föräldern inte är påverkad av t.ex. alkohol eller narkotika. Det kan 
också vara så att grunden för LVU är andra omsorgsbrister än 
missbruk men att det under den tid då barnet vårdas med stöd av 
LVU framkommer grundad misstanke om att vårdnadshavaren eller 
föräldern även har ett missbruk. I en sådan situation kan det också 
finnas en anledning för socialnämnden att inför umgängestillfällen 
kunna besluta om provtagning. Subjektiva antaganden bör inte få 
läggas till grund för ett beslut om provtagning. 

En bedömning av om det finns en anledning till provtagning vid 
umgängestillfällen bör göras utifrån omständigheterna i det enskilda 
fallet. Om vårdnadshavaren tidigare har lämnat positiva prov, har 
vägrat att lämna prov eller om det på ett annat sätt finns en grundad 
misstanke om att vårdnadshavaren eller föräldern har varit påverkad 
av t.ex. alkohol eller narkotika kan det finnas en anledning för 
socialnämnden att besluta om att vårdnadshavare eller förälder ska 
lämna prov. Om vårdnadshavaren eller föräldern däremot har lämnat 
flera negativa prov kanske det inte längre finns någon anledning för 
socialnämnden att fortsätta att lämna prov. Socialnämnden får i varje 
enskilt fall göra en bedömning av om det finns anledning att fatta 
beslut om att vårdnadshavaren ska lämna prov. 

På samma sätt som vid umgänge är det framför allt om grunden 
till LVU är omsorgsbrister i hemmet på grund av missbruk som det 
kan finnas en anledning för socialnämnden att besluta om att 
vårdnadshavaren ska lämna prov inför en prövning av om vård kan 
upphöra enligt 21 § LVU. Det kan vara viktigt för socialnämnden att 
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under en period då en prövning ska göras om vård enligt LVU kan 
upphöra att kunna följa upp med provtagningar. Resultatet av 
lämnade prov eller vägran att lämna prov kan sedan användas som en 
del i ett underlag för att bedöma om de omständigheter som låg till 
grund för vård enligt LVU fortfarande består. Om grunden för LVU 
är omsorgsbrister i hemmet måste det i utredningen klarläggas om 
och i så fall i vilken utsträckning dessa brister fortfarande kvarstår 
och hur de i så fall förhåller sig till barnets eventuella vårdbehov. Här 
har socialnämnden ett långtgående ansvar (se HFD 2014 ref 50). Det 
kan också vara så att grunden för LVU är andra omsorgsbrister än 
missbruk men att det under den tid då barnet vårdas med stöd av 
LVU framkommer grundad misstanke om att vårdnadshavaren eller 
föräldern även har ett missbruk. I en sådan situation kan det också 
finnas en anledning att besluta om att vårdnadshavare ska lämna prov 
inför en prövning av om vård enligt LVU kan upphöra. En 
bedömning av om det finns en anledning till provtagning bör göras 
utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. 

Det kan förekomma situationer där en vårdnadshavare eller 
förälder efter recept från läkare tar medicin som innehåller något 
sådant medel eller substans som föreslås omfattas av den föreslagna 
bestämmelsen. Detta är en omständighet som kan behöva vägas in 
inför ett beslut om drogtest och överväganden bör göras om vad ett 
test för dessa substanser i ett enskilt fall då kan anses påvisa i form 
av påverkan eller missbruk. Det kan också finnas andra skäl, 
mediciniska eller liknande skäl, som talar mot ett beslut om drogtest.  
Med anledning härav föreslås att ett beslut om att vårdnadshavare 
eller förälder ska lämna prov endast får fattas om inte annat 
motiveras av medicinska och liknande skäl. 

Proportionalitets- och behovsprincipen 

Vid frågan om genomförande av drogtester måste de nackdelar för 
vårdnadshavaren eller föräldern såsom inskränkning i den personliga 
integriteten stå i rimlig proportion till vad som kan vinnas med 
åtgärden i form av att säkerställa en trygg, säker och drogfri miljö 
för barnen (proportionalitetsprincipen). Därtill kommer att 
drogtester inte ska användas om målet kan uppnås med mindre 
ingripande åtgärder (behovsprincipen). Med anledning härav 
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föreslås att socialnämnden inte får fatta ett beslut att en vårdnads-
havare eller förälder ska lämna drogtest om det inte står i rimlig 
proportion till syftet med åtgärden och om mindre åtgärder är 
tillräckliga. Socialnämnden bör därför i varje enskilt fall göra en 
proportionalitets- och behovsbedömning. Proportionalitets- och 
behovsprinciperna är två självständiga principer, som gäller och ska 
prövas oberoende av varandra. Dessa båda principer ska, var för sig, 
prövas vid beslut om drogtest och vid beslut om vilken typ av test 
som ska genomföras (se nedan om vilka metoder som får användas). 
Hur denna proportionalitets- och behovsprövning närmare ska ske 
kan inte uttryckas exakt. Prövningen ankommer på socialnämnden. 
Exempelvis kanske det är möjligt att i vissa situationer ordna ett 
övervakat umgänge om det bedöms vara barnets bästa att umgänge 
kan ske. Syftet med att vårdnadshavaren eller föräldern ska lämna 
drogtest är att säkerställa trygghet och stabilitet, en drogfri miljö och 
att ytterligare stärka principen om barnets bästa. Ett beslut om 
drogtest ska kunna fattas om det bedöms nödvändig för att uppnå 
detta syfte. Ingreppet i den personliga integriteten ska vara så litet 
som möjligt. 

Vilka drycker, ämnen och substanser får kontrolleras?  

Socialnämnden bör få en befogenhet att kontrollera påverkan av 
narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, dop-
ningsmedel eller sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om 
förbud mot vissa hälsofarliga varor. Med hälsofarliga varor avses 
enligt 1 § den lagen varor som på grund av sina inneboende 
egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som 
används eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller 
annan påverkan. 

Det föreslås därför att socialnämnden ska få kontrollera om 
vårdnadshavaren eller föräldern är påverkad av narkotika, alkohol-
haltiga drycker, andra berusningsmedel, sådant medel som avses i 1 § 
lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådan 
vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa 
hälsofarliga varor. Denna uppräkning av drycker, medel och varor 
motsvarar vad som gäller enligt 17 a § LVU för unga som vårdas på 
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särskilda ungdomshem och vad som gäller enligt 32 a § för intagna 
som vårdas på LVM-hem. 

Vilka metoder får användas?  

Med anledning av de frågor som skickades ut till 68 kommuner, 
S2020/06992, har några av dessa kommuner redogjort för vilka 
metoder som de använder i dag. De metoder som förefaller vara 
vanligast är urinprov, utandningsprov och salivprov. Ett par 
kommuner har uppgett att de också använder sig av blodprov och 
hårprov. 

Det finns olika fördelar och nackdelar med de olika prov-
metoderna. Det bedöms som viktigt att socialnämnden själv ges 
utrymme att avgöra vilken metod som är den bästa och som ger 
säkrast resultat beroende på t.ex. vilket sorts missbruk som 
vårdnadshavaren eller föräldern har. Med anledning härav föreslås att 
socialnämnden ska kunna besluta att vårdnadshavare eller förälder 
ska kunna lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller 
hårprov. I detta sammanhang är det viktigt att återigen upp-
märksamma proportionalitets- och behovsprincipen. En 
proportionalitets- och behovsprövning bör göras vid bedömning av 
vilket prov som ska användas.  

Vad bör ett positivt eller uteblivet prov innebära för umgänget eller för 
LVU-vården? 

Bland de frågor som skickades ut till 68 kommuner, S2020/06992, 
har kommunerna fått svara på vad ett positivt testresultat leder till. 
Majoriteten av de kommuner som har svarat på denna fråga har 
angett att umgänget då ställs in eller att inget oövervakat umgänge 
kan ske såvitt gäller specifika umgängestillfällen. Några kommuner 
svarat att ett positivt drogtest kan leda till ett beslut om 
umgängesbegränsning. Ett par kommuner nämner att ett positivt 
test kan leda till att umgänge endast kan ske med umgängesstöd eller 
leda till annat stöd och hjälp till vårdnadshavarna. Någon kommun 
pekar på att det inte endast är resultatet från provet som är avgörande 
och att vårdnadshavarens allmänna skick och barnets behov av säkert 
och tryggt umgänge också ska beaktas. Några kommuner har pekat 
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på fördelen att få ett underlag för bedömning av stöd och skydd både 
i samband med umgänge och omprövning av LVU-vården. 
Drogtester är ett instrument som socialnämnden har för att få 
information om åt vilket håll missbruket går, dvs minskar eller ökar. 

I det fall det är fråga om enstaka eller flera umgängestillfällen får 
socialnämnden således i varje enskilt fall ta ställning vad ett positivt 
eller uteblivet prov ska leda till. Genom att socialnämnden får en 
befogenhet att besluta om prov inför umgängen tillförs nämnden 
också ytterligare verktyg som också kan användas som en del i ett 
underlag inför en bedömning av om det behövs ett beslut om 
umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket LVU och hur ett 
sådant beslut ska utformas.  

Ett beslut om att vårdnadshavare eller förälder ska lämna prov 
inför prövning av om vård fortfarande behövs kan användas som ett 
verktyg och som en del i ett underlag inför en bedömning av om vård 
enligt LVU ska fortsätta eller inte. Högsta förvaltningsdomstolen 
har slagit fast att socialnämnden har ett långtgående ansvar för den 
utredning som ska ligga till grund för ett beslut i ett ärende om 
upphörande av LVU-vård. Frågan som ska prövas är om de 
omständigheter som låg till grund för vården fortfarande består. 
Tyngdpunkten i utredningen måste ligga på de aktuella för-
hållandena. Om grunden för pågående LVU-vård är omsorgsbrister 
i hemmet måste utredningen klarlägga om och i så fall i vilken 
utsträckning dessa brister fortfarande kvarstår och hur de i så fall 
förhåller sig till barnets eller den unges eventuella vårdbehov (se 
HFD 2014 ref. 50). Har vårdnadshavaren lämnat prov kan dessa 
provresultat användas som verktyg och som en del underlag till en 
utredning om vård enligt LVU kan upphöra. Även vägran att lämna 
prov kan användas som underlag inför en sådan utredning.  

Förslaget innebär att socialnämnden tillförs verktyg för att kunna 
göra säkrare och bättre bedömningar vid frågan om umgänge och vid 
prövningen av om vården ska upphöra. Vad ett positivt eller 
uteblivet prov kan leda till i fråga om umgänge och i fråga om vårdens 
upphörande bör inte regleras utan en bedömning bör göras av 
socialnämnden utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Hur 
socialnämnden ska värdera och bedöma provsvar och uteblivna 
provsvar måste sammanfattningsvis avgöras utifrån samtliga 
omständigheter i det enskilda fallet oavsett om det gäller inför ett 
eller flera umgängestillfällen eller inför en bedömning om 
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begränsning av umgänge enligt 14 § andra stycket punkt 1 LVU eller 
upphörande av vård enligt 21 § LVU. 

Barnets bästa ska alltid vara avgörande (1 § femte stycket LVU). 
Den unge ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör 
honom eller henne. Den unges åsikter och inställning ska tillmätas 
betydelse i förhållande till den unges ålder och mognad (36 § LVU).  

Avvägning mellan barnets och vårdnadshavarens rättigheter och 
förenligheten med Europakonventionen och barnkonventionen 

Enligt förslaget får socialnämnden, om det finns anledning till det, 
besluta att en vårdnadshavare eller förälder ska lämna blod-, urin-, 
utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov för kontroll av om han eller 
hon är påverkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker m.m. inför 
beslut om umgänge, inför enskilda umgängestillfällen eller inför 
beslut att vård kan upphöra. Ett beslut om att vårdnadshavare eller 
förälder ska lämna prov får endast fattas om inte annat motiveras av 
medicinska och liknande skäl. Ett sådant beslut får endast fattas i den 
mån åtgärden är försvarlig med hänsyn till dess syfte och övriga 
omständigheter. Vidare gäller att kontrollen får genomföras endast i 
den form och utsträckning som är nödvändig för det angivna syftet.  

Ett beslut om att vårdnadshavaren eller föräldern ska lämna ett 
drogtest innebär en inskränkning av vårdnadshavarens eller 
förälderns rätt till privat- och familjeliv enligt artikel 8 i 
Europakonventionen. Enligt artikel 8.1 i Europakonventionen har 
var och en rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv. Enligt 
artikel 8.2 får en offentlig myndighet inte inskränka åtnjutandet av 
denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett 
demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till bl.a. skydd för 
hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. En 
sådan inskränkning måste således, enligt artikel 8 i Europakonven-
tionen, ha ett legitimt syfte och vara proportionerlig.  

Förslaget om att socialnämnden i vissa situationer får besluta att 
en vårdnadshavare eller förälder ska lämna prov för kontroll av 
påverkan av alkoholhaltiga drycker, narkotika m.m. syftar till att 
säkerställa trygghet och stabilitet, en drogfri miljö och att ytterligare 
stärka principen om barnets bästa. Att begränsa vårdnadshavarens 
rättigheter enligt artikel 8 i Europakonventionen av hänsyn till 
barnets hälsa får anses vara ett legitimt intresse. Förslaget bedöms 
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nödvändigt för att tillgodose skyddet för barns hälsa enligt 
artikel 8.2 i Europakonventionen och bedöms därmed vara förenligt 
enligt Europakonventionen. Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska, 
vid alla åtgärder som rör barnet, i första hand beaktas det som 
bedöms vara barnets bästa. Förslaget syftar till att säkerställa barnets 
bästa och bedöms därför vara förenligt med barnkonventionen. 

Sekretess 

I 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, 
finns den grundläggande bestämmelsen om sekretess inom social-
tjänsten. Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en 
enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften 
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider 
men. I 25 kap. 1 § OSL finns den grundläggande bestämmelsen om 
sekretess inom hälso- och sjukvården. Sekretess gäller inom hälso- 
och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Det 
gäller således en presumtion för sekretess inom såväl socialtjänsten 
som inom hälso- och sjukvården. 

I dag kan socialnämnden och vårdnadshavare på frivillig väg 
komma överens om att vårdnadshavaren ska lämna drogtest.  Som 
framgår ovan i avsnitt 11.4 är det också relativt vanligt att så sker. 
Kommunerna har i frågor också fått svara på hur det i praktiken går 
till när vårdnadshavare eller förälder lämnar ett drogtest. Av svaren 
framgår att det fungerar olika i olika kommuner. Det är vanligt att 
prov lämnas på någon av kommunernas mottagningar men det är 
också vanligt att prov lämnas hos vårdcentral. Det förekommer 
också att provet tas direkt på socialtjänstkontoret.  

Förslaget i promemorian som innebär att socialnämnden ska få 
befogenhet att i vissa situationer besluta om att vårdnadshavare eller 
förälder ska lämna prov för kontroll av påverkan av alkoholhaltiga 
drycker, narkotika m.m. oavsett vårdnadshavarens eller förälderns 
samtycke innebär ingen annan hantering av uppgifter än vad som 
förekommer i samband med de prov som redan tas med stöd av 
dagens lagstiftning.  
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Att sekretess gäller för uppgift innebär inte endast att uppgiften 
inte får lämnas ut till enskilda utan även att sekretessen gäller i 
förhållande till andra myndigheter och även mellan olika verksam-
hetsgrenar inom samma myndighet i den mån de kan betraktas som 
självständiga till varandra, se 8 kap. 1 och 2 §§ OSL. 

Att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att en uppgift 
lämnas till en annan enskild eller till en myndighet, om den enskilde 
samtycker till det, följer av 12 kap. OSL och gäller med de 
begränsningar som anges där (10 kap. 1 § OSL).  

Frågan är då vad som gäller enligt förslaget i avsnitt 12.6 om att 
socialnämnden oavsett vårdnadshavarens eller förälderns samtycke 
ska kunna besluta om att vårdnadshavaren eller föräldern ska lämna 
drogtest i vissa situationer.  

Sekretessen mot såväl myndigheter och andra verksamhetsgrenar 
som enskilda kan brytas enligt 10 kap. 2 § OSL om ett utlämnande 
av sekretessbelagda uppgifter är nödvändigt för att den utlämnande 
myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet. Enligt förslaget i 
avsnitt 12.6 ska det ingå i socialnämndernas uppgifter att under vissa 
förutsättningar besluta att vårdnadshavare och förälder ska lämna 
prov för kontroll av påverkan av alkoholhaltiga drycker, narkotika 
m.m. Det uppgiftslämnande som förutsätts i samband med att en 
remiss skickas från socialtjänsten som gäller att en vårdnadshavare 
ska ta ett prov på t.ex. en vårdcentral eller en drogmottagning eller 
ifråga om ett prov som har tagits på socialtjänstens kontor och som 
ska skickas vidare till hälso- och sjukvården för analys är i detta 
sammanhang nödvändig för att den utlämnande myndigheten ska 
kunna fullgöra denna verksamhet.  

Att uppgift om ett positivt provsvar kan lämnas av läkare eller 
annan behörig sjukvårdspersonal till behörig socialsekreterare eller 
motsvarande följer enligt förarbetena till gamla sekretesslagen av att 
om en läkare får ett uppdrag från en myndighet att som sakkunnig 
yttra sig i fråga om en viss person är läkaren berättigad att redovisa 
sina rön till uppdragsgivaren. Läkaren kan dock inte använda sig av 
uppgifter som han eller hon tidigare fått i förtroende av samme 
person som patient (se prop. 1979/80:2 s. 169). Jämför också 
prop. 2006/07:116 s. 22-25).  

Mot bakgrund av ovanstående bedöms den sekretessreglering 
som finns ge tillräckliga möjligheter att utbyta nödvändig 
information i samband med drogtestning. 
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12.7 Överklagande av beslut att lämna prov  

Förslag: Socialnämndens beslut att en vårdnadshavare eller en 
förälder ska lämna prov för kontroll av påverkan av alkoholhaltiga 
drycker, narkotika m.m. ska kunna överklagas. 

 
Skäl för förslaget: I 41 § LVU anges vilka beslut av social-

nämnden som får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Det 
gäller bl.a. beslut enligt 14 § LVU i fråga om umgänge (41 § första 
stycket punkten 3 LVU).  

Förslaget i avsnitt 12.6 om att socialnämnden i vissa situationer 
ska få en befogenhet att besluta att vårdnadshavare eller förälder ska 
lämna prov för kontroll av påverkan av alkoholhaltiga drycker, 
narkotika m.m. innebär en inskränkning i vårdnadshavarens eller 
förälderns grundläggande fri- och rättigheter, se ovan under 
rubriken ”Avvägning mellan barnets och vårdnadshavarens rättigheter 
och förenligheten med europakonventionen och barnkonventionen”. 
Det bedöms därför nödvändigt och viktigt att ett beslut om 
provtagning för kontroll av påverkan av alkoholhaltiga drycker, 
narkotika m.m. ska kunna överklagas.  

I syfte att stärka rättssäkerheten föreslås därför att social-
nämndens beslut att vårdnadshavare eller förälder ska lämna prov för 
kontroll av påverkan av alkoholhaltiga drycker, narkotika m.m. ska 
kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Det finns inga bestämmelser i LVU om vem som får överklaga 
ett beslut. Allmänt gäller dock enligt 42 § förvaltningslagen 
(2017:900) att ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, 
om det har gått honom eller henne emot. Ett beslut av social-
nämnden att en vårdnadshavare eller förälder ska lämna prov för 
kontroll av påverkan av t.ex. alkoholhaltiga drycker eller narkotika 
angår den vårdnadshavare eller förälder som omfattas av beslutet om 
provtagning. Det är således den berörda vårdnadshavaren eller 
föräldern som har rätt att överklaga beslutet. 

Av 14 § första stycket lagen (1971:289) om allmänna förvalt-
ningsdomstolar följer att om det i lag eller annan författning 
föreskrivs att beslut ska överklagas till allmän förvaltningsdomstol 
ska det göras vid en förvaltningsrätt. Av 33 § förvaltnings-
processlagen (1971:291) framgår att förvaltningsrättens beslut får 
överklagas till kammarrätten. I likhet med övriga beslut av 
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socialnämnden som får överklagas bör prövningstillstånd inte krävas 
vid överklagande till kammarrätten av ett beslut om provtagning (se 
41 § LVU och 34 a § förvaltningsprocesslagen). 

Ett beslut av socialnämnden att en vårdnadshavare eller förälder 
ska lämna prov kommer i regel att fattas kort tid innan 
vårdnadshavaren eller föräldern enligt beslutet ska lämna provet. 
Detta innebär i regel att när förvaltningsrätten ska pröva 
överklagandet är provtagningen redan genomförd eller är tänkt att 
vara genomförd. Den berörda vårdnadshavaren eller föräldern 
bedöms ändå ha ett berättigat intresse av att få en rättslig prövning 
av socialnämndens beslut (jfr. prop. 2002/03:53 s. 100 och 
prop. 2017/18:169 s. 85).



 

137 

13 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

Förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 mars 2022. 
Bedömning: Några särskilda övergångsbestämmelser behövs 

inte. 

 
Skälen för förslaget och bedömningen: Det är angeläget att öka 

trygghet, stabilitet och säkerhet för barn som vårdas enligt lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och 
socialtjänstlagen (2001:453). Lagändringarna bör därför träda i kraft 
så snart som möjligt. Med anledning härav föreslås att 
lagändringarna träder i kraft den 1 mars 2022. 

Några övergångsregler med anledning av de föreslagna 
bestämmelserna bedöms inte behövas.
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14 Konsekvenser 

14.1 Ekonomiska konsekvenser 

Bedömning: Förslaget om skyldighet för socialnämnden att följa 
upp ett barns situation efter avslutad vård bedöms öka kostnaderna 
för kommunerna. Övriga förslag bedöms endast medföra marginella 
kostnadsökningar för kommunerna. 

Kostnaderna för Sveriges domstolar bedöms öka marginellt men 
bedöms rymmas inom befintliga ekonomiska ramar. 

 
Skälen för bedömningen 

Ändring i bestämmelsen om upphörande av vård enligt LVU 

Förslaget att vård som har beslutats med stöd av 2 § lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) inte ska 
upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har 
förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt (se avsnitt 9.3.1.) 
utgör en kodifiering av praxis. Förslaget bedöms därför inte för-
anleda några kostnadsökningar för Sveriges domstolar. Det bedöms 
inte heller föranleda några kostnadsökningar för kommunerna.  

Skyldighet att överväga förutsättningar för flyttningsförbud 

I avsnitt 9.4.1. föreslås att socialnämnden ska överväga flyttnings-
förbud vid övervägande eller prövning av upphörande av vård enligt 
LVU och upphörande av vård enligt socialtjänstlagen (2001:453), 
SoL. Redan i dag bör socialnämnderna uppmärksamma bestäm-
melsen om flyttningsförbud vid övervägande eller prövning av om 
vård enligt LVU eller vård enligt SoL ska upphöra. Genom förslaget 
säkerställs att socialnämnden beaktar bestämmelsen om 



Konsekvenser Ds 2021:7 

140 

flyttningsförbud vid övervägande eller prövning av om vården ska 
upphöra. De överväganden som socialtjänsten behöver göra med 
anledning av förslaget bedöms delvis kunna omfattas av de 
överväganden som socialnämnden gör när nämnden överväger om 
vården kan upphöra även om det är olika prövningar som ska göras. 
Förslaget bedöms därför inte medföra annat än marginella 
kostnadsökningar för kommunerna. Förslaget bedöms inte heller 
medföra annat än marginella kostnadsökningar för Sveriges 
domstolar vilka får anses rymmas inom befintliga ekonomiska 
ramar.  

Övervägande om ansökan om överflyttning av vårdnad 

Förslaget innebär att socialnämnden ska överväga frågan om 
överflyttning av vårdnaden senast när barnet har varit placerad i 
samma familjehem under två år (avsnitt 10.1) I dag gäller att 
socialnämnden ska överväga frågan om överflyttning av vårdnaden 
när barnet har varit placerad i samma familjehem under tre år. Att 
socialnämndens skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden 
tidigareläggs bedöms endast innebära mycket marginella kostnader 
för kommunerna. Förslaget bedöms inte heller medföra annat än 
mycket marginella kostnader för Sveriges domstolar vilka får anses 
rymmas inom befintliga ekonomiska ramar. 

Socialnämnden ska följa upp barns situation efter avslutad vård enligt 
LVU 

Förslaget innebär att socialnämnden ska besluta om en uppföljning 
av ett barns situation efter det att vård som har beslutats enligt LVU 
har upphört. Uppföljningen ska avslutas inom sex månader eller vid 
den tidpunkt socialnämnden finner skäl att inleda ny utredning (se 
avsnitt 11.1). 

I dag finns det en möjlighet men inte en skyldighet för 
socialnämnderna att besluta om uppföljning av ett barns situation 
efter det att en placering i familjehem eller hem för vård eller boende 
har upphört om barnet bedöms vara i särskilt behov av stöd och 
skydd men samtycke till sådan åtgärd saknas. 
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Förslaget om en uppföljningsskylighet av barns situation efter 
avslutad vård enligt LVU bedöms leda till kostnadsökningar för 
kommunerna. Under år 2019 avslutades vård enligt LVU för cirka 
1 000 barn. Med ett antagande om att antalet avslutade placeringar 
efter avslutad LVU är i storleksordningen 1 000 fall per år, att 
uppföljningsinsatsen i genomsnitt beräknas att vara cirka 40 timmar 
per avslutad placering enligt LVU samt att en genomsnittslön för en 
socialsekreterare är 35 400 kronor i månaden beräknas kostnaden bli 
8,85 miljoner kronor per år. 

Socialnämnden ska få en befogenhet att besluta om drogtester för 
vårdnadshavare och föräldrar till barn som vårdas enligt LVU 

Förslaget innebär att socialnämnden ska få en befogenhet att besluta 
att vårdnadshavare och förälder, oavsett samtycke, ska lämna prov 
för kontroll av påverkan av alkoholhaltiga drycker, narkotika m.m. 
(drogtest) i vissa situationer inför umgängen och inför prövning av 
om vård enligt LVU kan upphöra (se avsnitt 12.6). 

I dag kan socialnämnden på frivillig väg komma överens med 
vårdnadshavare eller förälder om att vårdnadshavaren eller föräldern 
ska lämna drogtest. Som framgår i avsnitt 12.4 är det relativt vanligt 
att kommunerna träffar sådana överenskommelser.  

Förslaget innebär en möjlighet för socialnämnden att besluta om 
drogtester. Förslaget kan dock uppskattningsvis anses medföra att 
fler vårdnadshavare och föräldrar kommer åläggas att lämna 
drogtester än vad som sker i dag då det endast är möjligt på frivillig 
väg. De utredningsåtgärder och överväganden som socialtjänsten 
behöver göra med anledning av förslaget bedöms dock huvud-
sakligen kunna omfattas av de utredningsåtgärder och de över-
väganden som socialnämnden redan gör i dag inför umgänges-
tillfällen och inför beslut om umgänge eller inför beslut om 
upphörande av vård. Förslaget bedöms därför endast medföra 
marginellt utökade kostnader för kommunerna.  

I avsnitt 12.6 finns ett avsnitt om sekretess. I detta avsnitt görs 
bedömningen att den sekretessreglering som finns i dag ger 
tillräckliga möjligheter för att utbyta information mellan hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten i samband med drogtest. Förslaget 
bedöms därför inte innebära några utökade kostnader för 
regionerna. 
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Ett beslut av socialnämnden att vårdnadshavare eller förälder ska 
lämna drogtest föreslås kunna överklagas till allmän förvaltnings-
domstol (se avsnitt 12.7). Som angetts ovan bedöms förslaget om 
drogtester antas medföra att fler vårdnadshavare och föräldrar 
kommer åläggas att lämna drogtester än vad som sker i dag på frivillig 
väg. Eftersom ett sådant beslut föreslås bli överklagbart kan detta 
också antas leda till ett ökat antal nya mål till förvaltnings-
domstolarna. Det är dock svårt att bedöma i vilken utsträckning som 
socialnämnderna kommer att utnyttja möjligheten att fatta formella 
beslut om drogtester och hur många överklaganden dessa beslut kan 
föranleda. Förfrågningar har gjorts till Domstolsverket och 
Socialstyrelsen om förekomsten av mål och ärenden som särskilt 
avser frågor om umgängesbegränsning och om upphörande av LVU. 
Någon specifik statistik över enbart dessa mål och ärendetyper förs 
dock inte av myndigheterna.   

När det gäller antalet potentiella beslut kan dock föras fram att 
förslaget innebär att socialnämnden får besluta om drogtest endast 
om det finns en anledning till det, vilket bör begränsa utrymmet för 
sådana beslut huvudsakligen till situationer där barnet är omhän-
dertaget på grund av missbruk hos föräldrarna. En ytterligare 
begränsning är att förslaget inte avser att träffa situationer där 
vårdnadshavaren eller föräldern faktiskt samtycker till ett drogtest. 
Om ett samtycke finns bör det i regel saknas anledning att fatta ett 
beslut om drogtest. Denna ordning bör kunna fortsätta gälla även 
om det införs en möjlighet för socialnämnden att fatta formella 
beslut om drogtester.  

Även om det kan antas att möjligheten att överklaga beslut om 
drogtester kommer innebära en viss ökad måltillströmning till 
förvaltningsdomstolarna görs sammantaget bedömningen att det rör 
sig om ett begränsat antal nya mål. De ökade kostnader som detta 
kommer att medföra bedöms kunna hanteras inom befintliga 
ekonomiska ramar för Sveriges Domstolar. 

14.2 Konsekvenser för barn 

Bedömning: Förslagen bidrar till ökad trygghet, säkerhet och 
stabilitet och till att ytterligare stärka barnets bästa för barn som 
vårdas enligt LVU och socialtjänstlagen. 
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Skälen för bedömningen: Förslagen bedöms få positiva effekter 
för barn. Barn och unga i samhällets vård är en särskilt utsatt grupp. 
Barn som vårdas enligt LVU och SoL måste få en så trygg, stabil och 
säker miljö som möjligt. I enlighet med artikel 3 i barnkonventionen 
ska, vid alla åtgärder som rör barnet, i första hand beaktas det som 
bedöms vara barnets bästa.  

Förslaget, som innebär att vård som beslutats med stöd av 2 § 
LVU inte ska upphöra förrän de omständigheter som föranledde 
vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt, syftar 
till att stärka principen om barnets bästa. Förslaget att social-
nämnden ska överväga flyttningsförbud vid övervägande eller 
prövning av upphörande av vård enligt LVU eller enligt SoL syftar 
också till att stärka principen om barnets bästa. Förslagen bidrar 
också till att stärka tryggheten, säkerheten och stabiliteten för barn 
som vårdas och har vårdats i samhällsvård. Detsamma gäller förslaget 
om socialnämndens skyldighet att överväga överflyttning av 
vårdnaden senast när barnet har varit placerad i samma familjehem i 
två år, förslaget att socialnämnden ska följa upp alla barn efter 
avslutad vård enligt LVU och förslaget att ge socialnämnden 
befogenhet att besluta om drogtester för vårdnadshavare och 
föräldrar till barn som vårdas enligt LVU. 

Sammantaget görs bedömningen att samtliga förslag som föreslås 
i promemorian stärker barnrättsperspektivet för placerade barn och 
unga. 

14.3 Samhällsekonomiska konsekvenser 

Bedömning: En ökad trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som 
är och har varit i samhällsvård kan leda till att dessa barn ges bättre 
framtidsutsikter när det gäller hälsa, utbildning, personlig utveckling 
och yrkesliv, vilket på sikt kan bedömas gynnsamt för samhälls-
ekonomin.  

 
Skälen för bedömningen: Syftet med förslagen är att öka 

tryggheten, säkerheten och stabiliteten för barn som far illa eller som 
riskerar att fara illa. Uppnås detta syfte kan vinster ges för samhället 
på så sätt att dessa barn får goda möjligheter att utvecklas väl och 
bidra till samhällets utveckling och välfärd.  
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Det finns ingen beräkning vad förslagen samhällsekonomiskt 
skulle kunna innebära. Tidiga ingripanden mot barn som far illa och 
som riskerar att fara illa bör på sikt kunna leda till bättre 
framtidsförutsättningar för barn och som en följd av detta, minskade 
kostnader för kommunerna och staten. 

14.4 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen 

Bedömning: Flera förslag bedöms utgöra en inskränkning i den 
kommunala självstyrelsen men bedöms utgöra proportionerliga 
ingrepp i den kommunala självstyrelsen. 

 
Skälen för bedömningen: Enligt 14 kap. 2 § regeringsformen, 

sköter kommunerna lokala och regionala angelägenheter av allmänt 
intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Enligt 14 kap. 3 § 
regeringsformen bör en inskränkning i den kommunala själv-
styrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de 
ändamål som föranlett den. Denna proportionalitetsprincip innebär 
att förslaget inte får vara onödigt långtgående och om syftet med det 
kan uppnås på ett mindre ingripande sätt så ska den väg väljas som 
lägger minst band på kommunernas självbestämmanderätt. Vid 
proportionalitetsbedömningen ska det således göras dels en analys 
av de konsekvenser det tänkta förslaget får för den kommunala 
självstyrelsen, dels en avvägning mellan de kommunala själv-
styrelseintressena och de nationella intressen som den föreslagna 
lagstiftningen ska tillgodose. 

Med det övergripande ansvar som staten (riksdag och regering) 
har för att barn får det stöd och skydd som de behöver om de far illa 
eller riskerar att fara illa, följer att det är nödvändigt att staten 
granskar och följer upp den kommunala verksamheten. I de fall 
utvecklingen inte är tillfredsställande eller går i fel riktning kan 
regeringen ta initiativ för att styra utvecklingen i önskad riktning. 
Det finns också en möjlighet för staten att i förhållande till allmänna 
värdegrunder eller andra övergripande intressen reglera den 
kommunala verksamheten för att garantera att denna bedrivs enligt 
dessa värdegrunder eller intressen. 

Flera av förslagen i promemorian innebär en mer precis reglering 
av socialtjänstens verksamhet. Det rör sig om frågor där en högre 
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detaljeringsgrad i reglering bedöms nödvändig utifrån det 
övergripande intresset att stödja och skydda barnet.  

Förslaget att vård som har beslutats med stöd av 2 § LVU inte ska 
upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har 
förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt (se avsnitt 9.3.1.) 
utgör en kodifiering av praxis. Förslaget innebär därför inget nytt 
åliggande för socialnämnden och innebär inte någon inskränkning i 
den kommunala självstyrelsen. 

Förslaget att socialnämnden ska överväga flyttningsförbud vid 
övervägande eller prövning av upphörande av vård enligt LVU eller 
SoL innebär ett nytt åliggande för socialnämnden och en inskränk-
ning i den kommunala självstyrelsen även om socialnämnderna redan 
i dag bör uppmärksamma bestämmelsen om flyttningsförbud vid 
övervägande eller prövning av om vård enligt LVU eller vård enligt 
SoL ska upphöra. Genom förslaget säkerställs att socialnämnden 
beaktar bestämmelsen om flyttningsförbud vid övervägande eller 
prövning av om vården ska upphöra. Förslaget kan antas bidra till 
ökad trygghet och stabilitet för placerade barn. Mot denna bakgrund 
görs bedömningen att förslaget utgör ett proportionellt ingrepp i 
den kommunala självstyrelsen. 

Förslaget att socialnämnden ska överväga överflyttning av 
vårdnaden senast när barnet varit placerad i samma familjehem under 
två år innebär ett nytt åliggande för socialnämnden och en 
inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Förslaget syftar till att 
öka tryggheten för placerade barn. Mot denna bakgrund görs 
bedömningen att förslaget utgör ett proportionellt ingrepp i den 
kommunala självstyrelsen. 

Förslaget att socialnämnden ska följa upp barns situation efter 
det att vård har upphört innebär ett nytt åliggande för social-
nämnden och en inskränkning i den kommunala självstyrelsen. I 
vissa fall kan det kvarstå en stor oro för barnets situation efter att 
vård enligt LVU har upphört. Det bedöms viktigt att kunna följa upp 
barnets situation efter avslutad vård enligt LVU för att säkerställa 
att det blir tryggt, stabilt och säkert för barnet. Mot denna bakgrund 
görs bedömningen att förslaget utgör ett proportionellt ingrepp i 
den kommunala självstyrelsen. 

Förslaget som ger socialnämnden en befogenhet att i vissa 
situationer kunna besluta om drogtester för vårdnadshavare och 
föräldrar till barn som vårdas enligt LVU innebär en möjlighet för 
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socialnämnden. En sådan reglering har en inverkan på den 
kommunala självstyrelsen. Eftersom förslaget innebär att 
kommunen tillförs en befogenhet att i vissa fall besluta om drogtest, 
och ingen skyldighet, bedöms förslaget innebära ett begränsat 
ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Det bedöms inte möjligt att 
uppnå syftet med mindre ingripande åtgärder. Förslaget bedöms 
därför vara proportionerligt. 

Sammantaget bedöms flera av förslagen utgöra en inskränkning i 
den kommunala självstyrelsen. Inskränkningarna bedöms dock vara 
proportionerliga i förhållande till syftet med förslagen, som inte kan 
uppnås med mindre ingripande åtgärder.  

14.5 Övriga konsekvenser 

Bedömning: Förslagen medför inte några konsekvenser för de 
övriga områden som anges i 15 § kommittéförordningen. 

 
Skälen för bedömningen: Förslagen bedöms inte ha några 

betydande konsekvenser för brottsligheten och det brottsföre-
byggande arbetet. Förslagen bedöms inte ha några konsekvenser för 
sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet, för små 
företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i 
övrigt i förhållande till större företag, för jämställdheten mellan 
kvinnor och män eller för möjligheterna att nå de integrations-
politiska målen.
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15 Författningskommentar 

15.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga 

1 § 
Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd 
med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna 
i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska präglas av respekt för den 
unges människovärde och integritet.  

Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, om 
någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas 
att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som 
har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av 
honom eller henne själv. 

Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 
20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga 
förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas 
att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke. 

Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 21 b, 22, 24 och 
31 a §§. 

Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara 
avgörande. 

 
Överväganden finns i avsnitt 11.1. 

Fjärde stycket i bestämmelsen ändras så att det framgår att 
uppföljning av den unges situation enligt 21 b § inte förutsätter 
något samtycke från vårdnadshavarna och den unge, om han eller 
hon har fyllt 15 år (se kommentaren till 21 b §).  
 
13 § 
Har den unge beretts vård med stöd av 2 §, ska socialnämnden minst en 
gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs och 
hur vården bör inriktas och utformas. 
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Har den unge beretts vård med stöd av 3 §, ska socialnämnden inom sex 
månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med 
stöd av lagen ska upphöra. Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande 
inom sex månader från senaste prövning. 

 

Nuvarande tredje och fjärde styckena har tagits bort. Delvis mot-
svarande bestämmelser har flyttats till en ny föreslagen 13 c § (se 
kommentaren till 13 c §). 

 
13 b § 
När socialnämnden överväger om vård enligt denna lag fortfarande behövs 
eller prövar om vård ska upphöra, ska socialnämnden också överväga om det 
finns skäl att ansöka om flyttningsförbud enligt 24 § om den unge är placerad 
i ett hem som avses i 6 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453). 
 

Överväganden finns i avsnitt 9.4.1. 
Bestämmelsen är ny. Bestämmelsen innebär att socialnämnden är 

skyldig att överväga om det finns skäl att ansöka om flyttnings-
förbud enligt 24 § när socialnämnden överväger eller prövar om vård 
enligt 13 § första eller andra stycket behövs eller prövar om vård 
behövs när vårdnadshavare eller den unge, om han eller hon har fyllt 
15 år, begär att vård enligt 2 § eller 3 § ska upphöra. 

Bestämmelsen är endast tillämplig om den unge är placerad i ett 
enskilt hem eftersom flyttningsförbud enligt 24 § endast kan 
meddelas för barn som är placerade i enskilt hem enligt 6 kap. 6 § 
första stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Med enskilt hem 
avses familjehem och annat enskilt hem, s.k. privatplacering, 
(prop. 2002/03:53 s. 90–91 och 108). 

Skyldigheten att överväga om det finns skäl att ansöka om 
flyttningsförbud i de ovan nämnda situationerna hindrar inte att 
socialnämnden vid andra tillfällen överväger om det finns det skäl att 
ansöka om flyttningsförbud. 

Att socialnämnden är skyldig att överväga om det finns skäl att 
ansöka om flyttningsförbud i de ovan nämnda situationerna innebär 
en skyldighet för socialnämnden att bedöma om det finns skäl att 
ansöka om ett flyttningsförbud. Ett övervägande innebär inte att 
övervägandet måste leda fram till ett formellt beslutsförfarande. Om 
socialnämnden däremot finner vid sina överväganden att det finns 
skäl att ansöka om flyttningsförbud ska nämnden ta initiativ till att 
behövliga kompletteringar av utredningen görs, varvid förvaltnings-
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lagens bestämmelser om parts rätt till insyn, kommunikation, parts 
rätt att meddela sig muntligt m.m. ska iakttas, samt därefter fatta 
beslut i saken. Finner däremot nämnden vid sina överväganden att 
det inte finns skäl att ansöka om flyttningsförbud, kan nämnden 
lägga ärendet till handlingarna utan att beslut fattas. Övervägandet 
ska dock alltid dokumenteras enligt 11 kap. 5 § SoL. 

I brådskande situationer har socialnämnden också möjlighet att 
själv fatta beslut om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 §. 

I det fall vårdnadshavaren eller den unge, om han eller hon är över 
15 år, begär att vård enligt LVU ska upphöra ska socialnämnden 
antingen fatta ett beslut om upphörande av vård eller ett beslut att 
vård enligt LVU ska fortsätta. Ett sådant beslut kan överklagas till 
förvaltningsrätten enligt 41 §. Oavsett om socialnämnden beslutar 
att vården ska upphöra eller inte ska socialnämnden överväga om det 
finns skäl att ansöka om ett flyttningsförbud. Om t.ex. vårdnads-
havaren har begärt att vården ska upphöra men socialnämnden 
överväger och beslutar att den ska fortsätta ska socialnämnden sam-
tidigt också överväga om det finns skäl att ansöka om flyttnings-
förbud för det fall förvaltningsrätten senare vid ett överklagande 
beslutar att vården ska upphöra (se prop. 1989/90:89 s. 119). 

 
13 c § 
Socialnämnden ska senast när den unge har varit placerad i samma familjehem 
under två år från det att placeringen verkställdes, särskilt överväga om det finns 
skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldra-
balken. Därefter ska frågan övervägas årligen. 

Vid övervägande enligt andra stycket ska följande särskilt beaktas: 
– den unges och familjehemsföräldrarnas inställning till en vårdnads-

överflyttning, 
– den unges relation till familjehemsföräldrarna och deras förmåga att 

tillgodose den unges behov av en trygg och god uppväxt,  
– familjehemsföräldrarnas inställning till och förmåga att tillgodose den 

unges behov av kontakt med sina föräldrar och andra närstående, och 
– den unges relation till sina föräldrar 

 
Övervägandena finns i avsnitt 10.1. 

Bestämmelsen är ny. 
Första stycket motsvarar 13 § tredje stycket i den nuvarande 

lydelsen med den skillnaden att socialnämndens skyldighet att 
överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden 
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ska ske senast när barnet har varit placerat i samma familjehem under 
två år, i stället för tre år. 

Av 6 kap. 8 § föräldrabalken framgår att om ett barn har stadig-
varande vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än föräldra-
hemmet och det är uppenbart att det är bäst för barnet att det 
rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över till den 
eller dem som har tagit emot barnet eller någon av dem, ska rätten 
utse denne eller dessa att såsom särskilt förordnade vårdnadshavare 
utöva vårdnaden om barnet. Det finns ingen absolut tidsgräns för 
när ett barn kan anses ha vårdats stadigvarande i ett familjehem. I 
förarbetena uttalas att det krävs att barnet har fått en så pass stark 
bindning till sitt nya hem att det uppfattar det som sitt eget (se 
prop. 1981/82:168 s. 70). 

Att socialnämnden är skyldig att överväga om det finns skäl att 
ansöka om överflyttning av vårdnaden senast när barnet har varit 
placerat i samma familjehem under två år innebär inte att över-
vägandet måste leda fram till ett formellt beslutsförfarande. Om 
socialnämnden däremot finner vid sina överväganden att det finns 
skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden ska nämnden ta 
initiativ till att behövliga kompletteringar av utredningen görs, 
varvid förvaltningslagens bestämmelser om parts rätt till insyn, 
kommunikation, parts rätt att meddela sig muntligt m.m. ska iakttas, 
samt därefter fatta beslut i saken. Finner däremot nämnden vid sina 
överväganden att det inte finns skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden, kan nämnden lägga ärendet till handlingarna utan att 
beslut fattas. Övervägandet ska dock alltid dokumenteras enligt 
11 kap. 5 § SoL. 

Andra stycket motsvarar 13 § fjärde stycket i den nuvarande 
lydelsen. 

 
14 b § 
Inför umgänge får socialnämnden, om det finns anledning till det, besluta att 
vårdnadshavare eller föräldrar ska lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, 
svett- eller hårprov för kontroll av om han eller hon är påverkad av narkotika, 
alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådant medel som avses i 1 § 
lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådan vara som 
omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.  

Socialnämnden får också, om det finns anledning till det, besluta att 
vårdnadshavare ska lämna sådana prov som anges i första stycket för kontroll 
av om vårdnadshavaren är påverkad av någon sådan dryck eller vara eller 



Ds 2021:7 Författningskommentar 

151 

något sådant medel som anges i första stycket inför prövning av om vård enligt 
21 § ska upphöra. 

Ett beslut enligt första eller andra stycket får endast fattas om inte annat 
motiveras av medicinska och liknande skäl. Ett sådant beslut får endast fattas 
i den mån åtgärden är försvarlig med hänsyn till dess syfte och övriga 
omständigheter. Vidare gäller att kontrollen får genomföras endast i den form 
och utsträckning som är nödvändig för det angivna syftet.  

 

Övervägandena finns i avsnitt 12.6. Bestämmelsen är ny. 
I första stycket ges socialnämnden en befogenhet att inför 

umgänge i vissa situationer besluta att vårdnadshavare eller förälder 
ska lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov för 
kontroll av om han eller hon är påverkad av narkotika, alkoholhaltiga 
drycker, andra berusningsmedel, sådant medel som avses i 1 § lagen 
(1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådan vara 
som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga 
varor. Ett beslut av socialnämnden om att vårdnadshavare eller 
förälder ska lämna sådant prov får fattas oavsett om vårdnadshavaren 
eller föräldern samtycker till detta.  

Med umgänge i första stycket avses såväl umgängestillfällen som 
föregåtts av en plan för umgänget och som har upprättats i 
samförstånd med vårdnadshavaren och umgängestillfällen där det 
inte har varit möjligt att upprätta en plan i samförstånd och där det 
finns ett beslut om begränsning av umgänge enligt 14 § andra stycket 
punkt 1. Eftersom bestämmelsen om umgänge i 14 § andra stycket 
punkt 1 även omfattar föräldrar som har umgängesrätt reglerad 
genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal omfattas även 
föräldrar som inte är vårdnadshavare av bestämmelsen såvitt gäller 
beslut om provtagning inför umgängen. 

Socialnämnden får endast besluta att vårdnadshavare eller för-
älder ska lämna prov om det finns en anledning till det. Om grunden 
till vård är omsorgsbrister i hemmet på grund av missbruk enligt 2 § 
kan det finnas en anledning för socialnämnden att besluta om att 
vårdnadshavaren eller föräldern ska lämna prov inför umgänge. Det 
kan också finnas en anledning att besluta om provtagning även om 
grunden för vård enligt lagen är andra omsorgsbrister än missbruk 
om det under den tid då den unge vårdas framkommer grundad 
misstanke om att vårdnadshavaren eller föräldern även har ett 
missbruk. Subjektiva antaganden får inte läggas till grund för ett 
beslut om provtagning. En bedömning av om det finns en anledning 
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till provtagning ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda 
fallet. 

Enligt andra stycket får socialnämnden också, om det finns 
anledning till det, besluta att vårdnadshavare ska lämna sådana prov 
som anges i första stycket för kontroll av om vårdnadshavaren är 
påverkad av någon sådan dryck eller vara eller något sådant medel 
som anges i första stycket inför prövning av om vård enligt 21 § ska 
upphöra. Att socialnämnden får en befogenhet att i vissa situationer 
besluta om provtagning inför prövning av om vård enligt 21 § ska 
upphöra kan ha föregåtts av ett övervägande enligt 13 § första 
stycket, som ska göras minst en gång var sjätte månad, eller av att 
vårdnadshavaren eller den unge, om han eller hon har fyllt 15 år, 
begär att vården ska upphöra. Socialnämnden behöver i dessa fall 
göra en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL. Ett beslut att vårdnads-
havare ska lämna prov inför prövning av om vård ska upphöra kan 
användas som ett verktyg och som en del i ett underlag inför en 
bedömning av om vård enligt LVU ska fortsätta eller inte. Med 
uttrycket anledning avses detsamma som avses i första stycket. En 
bedömning av om det finns en anledning till provtagning ska göras 
utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. 

Enligt tredje stycket första meningen får ett beslut om att 
vårdnadshavare eller förälder ska lämna prov enligt första eller andra 
styckena endast fattas om inte annat motiveras av medicinska och 
liknande skäl. Det kan t.ex. förekomma situationer där en 
vårdnadshavare eller förälder efter recept från läkare tar medicin som 
innehåller något sådant medel eller substans som föreslås omfattas 
av den föreslagna bestämmelsen. Detta är en omständighet som kan 
behöva vägas in inför ett beslut om drogtest. Det kan också finnas 
andra skäl, mediciniska eller liknande skäl, som talar mot ett beslut 
om drogtest.   

Av tredje stycket andra meningen framgår uttryckligen att det ska 
ske en proportionalitets- och behovsbedömning. Proportionalitets- 
och behovsprinciperna är två självständiga principer som ska prövas 
oberoende av varandra. Dessa båda principer ska beaktas både när 
beslutet om provtagning ska ske och vid beslut om vilken typ av prov 
som ska genomföras. 
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21 § 
När vård med stöd av denna lag inte längre behövs, ska socialnämnden 
besluta att vården ska upphöra. Har vården beslutats med stöd av 2 § får 
socialnämnden inte besluta att den ska upphöra förrän de omständigheter som 
föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. 

Nämnden ska noga förbereda den unges återförening med den eller dem 
som har vårdnaden om honom eller henne. 

Vård som har beslutats med stöd av 2 § ska upphöra senast när den unge 
fyller 18 år. 

Vård som har beslutats med stöd av 3 § ska upphöra senast när den unge 
fyller 21 år. 

 
Övervägandena finns i avsnitt 9.3.1. 

I första stycket har en ny mening lagts till. Enligt bestämmelsen får 
socialnämnden inte besluta att vård enligt 2 § LVU ska upphöra 
förrän de omständigheter som föranledde vården har förändrats på 
ett varaktigt och genomgripande sätt. Att de omständigheter som 
föranledde att vården ska ha förändrats på ett varaktigt och genom-
gripande sätt för att vården ska få upphöra innebär att föränd-
ringarna ska vara så genomgripande och varaktiga att det inte längre 
bedöms finnas en påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling 
skulle skadas om vården upphör.  

Att det ska vara fråga om en varaktig förändring innebär att den 
inte ska vara tillfällig och att den ska bedömas bestå över en längre 
tidsperiod och ha en mer permanent karaktär. När vården föranletts 
av förälderns missbruk spelar t.ex. längden för tiden av drogfrihet in. 
Vad som ska utgöra en varaktig förändring ska bedömas utifrån 
omständigheterna i det enskilda fallet. 

Att det ska vara fråga om en genomgripande förändring innebär 
att det inte räcker med mindre förbättringar. En vårdnadshavare kan 
ha genomgått en positiv utveckling, men t.ex. fortfarande ha sådan 
bristande insikt i sin omsorgsförmåga att vården behöver bestå. Det 
kan t.ex. handla om att vårdnadshavaren behöver ta emot mer stöd 
och behandling för sina egna problem eller ta emot mer stöd i sin 
föräldraroll för att det ska ha anses ha skett en genomgripande 
förändring av de omsorgsbrister som föranledde vården. Ett barn 
kan också ha ett särskilt behov av vård och behandling som ställer 
extra höga krav på vårdnadshavarens omsorgsförmåga och att 
vårdnadshavarna måste kunna tillgodose och ha tillräcklig insikt i 
barnets särskilda vårdbehov, även om förhållanden i hemmet 
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förbättrats, för att vården ska kunna upphöra. Vad som ska utgöra 
en genomgripande förändring ska bedömas utifrån omständig-
heterna i det enskilda fallet. 

Den nya bestämmelsen i första stycket andra meningen reglerar 
endast unga som vårdas med stöd av 2 § LVU, dvs på grund av något 
förhållande i hemmet. Den nya bestämmelsen innebär ingen ändring 
i sak såvitt gäller första stycket första meningen. Den nuvarande 
bestämmelsen i första stycket första meningen om att social-
nämnden ska besluta att vården ska upphöra när den inte längre 
behövs omfattar således både unga som vårdas med stöd av 2 § LVU 
som unga som vårdas med stöd av 3 § LVU, dvs på grund av sitt eget 
beteende. 

Andra stycket motsvarar nuvarande första stycket andra meningen  
Tredje stycket motsvarar nuvarande andra stycket. 
Fjärde stycket motsvarar nuvarande tredje stycket. 
 

21 b § 
Socialnämnden ska följa upp situationen för den som är under 18 år när 

vård har upphört enligt 21 §. 
Om den unge ska återförenas med den eller dem som har vårdnaden om 

honom eller henne när vård har upphört enligt 21 § men återföreningen 
behöver förberedas, ska socialnämnden följa upp den unges situation först när 
återförening har skett. 

Om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud har meddelats i 
samband med att vård har upphört enligt 21 §, ska socialnämnden följa upp 
den unges situation först när ett sådant förbud har upphört och den unge har 
återförenats med den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne. 

 

Övervägandena finns i avsnitt 11.1. 
Bestämmelsen är ny. Genom bestämmelsen införs en skyldighet 

för socialnämnden att följa upp situationen för den som är under 
18 år efter att vård har upphört enligt 21 §. Socialnämndens skyldig-
het att följa upp den unges situation efter avslutad vård gäller oavsett 
om den unge har vårdats med stöd av 2 § på grund av förhållandena 
i hemmet eller med stöd av 3 § på grund av sitt eget beteende. Unga 
personer över 18 år som har vårdats med stöd av 3 § omfattas inte av 
socialnämndens uppföljningsskyldighet. Uppföljningsskyldigheten 
gäller oavsett samtycke från vårdnadshavaren och den unge, om han 
eller hon har fyllt 15 år, se kommentaren till 1 §. 
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Enligt första stycket är socialnämndens skyldig att följa upp den 
unges situation efter avslutad vård enligt 2 eller 3 § oavsett var den 
unge har varit placerad under vårdtiden. Uppföljningsskyldigheten 
omfattar således unga som under vårdtiden har varit placerade i 
familjehem, hem för vård eller boende, stödboende, särskilt ung-
domshem eller i sitt eget hem. Uppföljningsskyldigheten inträder 
när vården har upphört enligt 21 §. 

Från huvudregeln i första stycket finns två undantag då social-
nämndens uppföljningsskyldighet inte inträder direkt efter avslutad 
vård. Dessa två undantag regleras i andra och tredje styckena.  

Om den unge ska återförenas med den eller dem som har 
vårdnaden om honom eller henne när vård har upphört enligt 21 § 
men återföreningen behöver förberedas, ska socialnämnden, enligt 
andra stycket, följa upp den unges situation först när återförening har 
skett. Detta blir aktuellt när den unge efter avslutad vård enligt LVU 
bor kvar i det familjehem eller annat boende där han eller hon 
vistades under vårdtiden under en övergångsperiod eftersom 
socialnämnden bedömer att det behövs under tid för att förbereda 
en återförening med vårdnadshavarna. Socialnämnden har ansvar att 
noga förbereda återföreningen mellan den unge och den unges 
vårdnadshavare. Socialnämndens skyldighet att följa upp den unges 
situation inträder då först när den unge flyttar hem till den eller dem 
som har vårdnaden om honom eller henne. 

Om flyttningsförbud enligt 24 § eller tillfälligt flyttningsförbud 
enligt 27 § har meddelats i samband med att vård har upphört enligt 
21 § ska socialnämnden, enligt tredje stycket, följa upp den unges 
situation först när ett sådant förbud har upphört och den unge har 
återförenats med den eller dem som har vårdnaden om honom eller 
henne. Det kan uppstå situationer när den unge inte kommer att 
återförenas med den eller de som har vårdnaden om honom eller 
henne, t.ex. på grund av att tingsrätten beslutar om en överflyttning 
av vårdnaden efter ett flyttningsförbud. I denna situation inträder 
inte någon uppföljningsskyldighet för socialnämnden eftersom den 
unge inte återförenas med sin eller sina vårdnadshavare. 
 
21 c § 
Vid en uppföljning enligt 21 b § får socialnämnden ta de kontakter som anges 
i 11 kap. 2 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) och samtala med den 
unge i enlighet med 11 kap. 10 § tredje stycket socialtjänstlagen. 
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Socialnämnden ska underrätta den unge, om han eller hon har fyllt 15 år, 
och vårdnadshavare som berörs när uppföljningen inleds respektive avslutas. 

En uppföljning ska avslutas senast sex månader från det att socialnämndens 
uppföljningsskyldighet inträder enligt 21 b §. Uppföljningen ska också avslutas 
om nämnden inleder en utredning enligt 11 kap. 1 § första stycket social-
tjänstlagen. 

 
Övervägandena finns i avsnitt 11.1. 

Bestämmelsen är ny och reglerar socialnämndens befogenheter 
och skyldigheter under en uppföljning. 

I första stycket ges socialnämnden befogenhet att ta nödvändiga 
kontakter eller samtala med den unge även utan vårdnadshavarens 
samtycke och utan att vårdnadshavarna är närvarande. Social-
nämnden får konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter 
som behövs. Det är viktigt att uppföljningen genomförs på ett 
genomtänkt och respektfullt sätt. De åtgärder som vidtas under 
uppföljningen ska noga dokumenteras enligt 11 kap. 5 § SoL.  

I andra stycket åläggs socialnämnden en skyldighet att underrätta 
den unge, om han eller hon har fyllt 15 år, och vårdnadshavare som 
berörs när uppföljningen inleds och avslutas.  

Regleringen i första och andra styckena motsvarar huvudsakligen 
11 kap. 4 c § första och tredje styckena SoL (jfr. prop. 2012/13:10 
s. 134 och 135). 

I tredje stycket regleras när en uppföljning senast ska ha avslutats. 
En uppföljning ska avslutas senast sex månader från det att 
socialnämndens uppföljningsskyldighet inträder enligt 21 b §. Det 
innebär att en uppföljning ska avslutas senast sex månader från det 
att vård har upphört enligt 21 § (21 b § första stycket) eller när vård 
har upphört enligt 21 § och återförening har skett (21 b § andra och 
tredje styckena). En uppföljning ska avslutas tidigare om det under 
uppföljningstiden framkommer omständigheter som gör att social-
nämnden bedömer att en utredning enligt 11 kap.1 § SoL ska inledas. 
Uppföljningen ska då avslutas och en utredning enligt 11 kap. 1 § 
SoL inledas. 

De åtgärder som vidtas vid uppföljningen ska dokumenteras 
enligt 11 kap. 5 § SoL. Socialnämnden avgör hur länge uppföljning 
bör pågå i det enskilda fallet. Under tiden för uppföljningen bör 
socialtjänsten regelbundet ha kontakt med den unge och vårdnads-
havaren för att kunna följa utvecklingen av den unges förhållanden 
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och för att motivera vårdnadshavarna att ta emot stöd om det 
behövs.  

 
41 § 
Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, när 
nämnden har  

1. beslutat om var vården av den unge ska inledas eller beslutat i fråga 
om att flytta den unge från det hem där han eller hon vistas,  

2. beslutat i fråga om fortsatt vård med stöd av lagen,  
3. med stöd av 14 § beslutat i fråga om umgänge eller beslutat att den 

unges vistelseort inte ska röjas,  
4. fattat beslut enligt 22 § eller prövat om ett sådant beslut ska upphöra 

att gälla,  
5. med stöd av 31 § beslutat i fråga om umgänge,  
6. beslutat i fråga om fortsatt flyttningsförbud,  
7. beslutat i fråga om upphörande av ett fortsatt omhändertagande för 

tillfällig vård,  
8. beslutat i fråga om fortsatt utreseförbud,   
9. beslutat i fråga om tillfälligt undantag från ett utreseförbud, eller 
10. med stöd av 14 b § beslutat i fråga om blod-, urin-, utandnings-, saliv-, 

svett- eller hårprov. 
Andra beslut av nämnden enligt denna lag får inte överklagas.  
Rättens beslut enligt 8 och 31 f §§ i fråga om förlängd ansökningstid 

och enligt 32 § om läkarundersökning får inte överklagas. 

 
Övervägande finns i avsnitt 12.7. 

En ny punkt, punkt 10, införs i första stycket. Punkt 10 innebär att 
socialnämndens beslut i fråga om blod-, urin-, utandnings-, saliv-, 
svett- eller hårprov enligt 14 b § får överklagas till allmän förvalt-
ningsrätt. 

Av 14 § första stycket lagen (1971:289) om allmänna förvalt-
ningsdomstolar följer att om det i lag eller annan författning 
föreskrivs att beslut ska överklagas till allmän förvaltningsdomstol 
ska det göras vid en förvaltningsrätt. Av 33 § förvaltningsprocess-
lagen (1971:291) framgår att förvaltningsrättens beslut får över-
klagas till kammarrätten. Prövningstillstånd krävs inte vid över-
klagande till kammarrätten (se 41 § LVU och 34 a § förvaltnings-
processlagen). 
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15.2 Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453) 

6 kap. 8 § 
Vårdas ett barn med stöd av denna lag i ett annat hem än det egna, ska 
socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården 
fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas. 

 

Nuvarande andra och tredje styckena har tagits bort. Delvis mot-
svarande bestämmelser har flyttats till en ny föreslagen 6 kap. 8 b § 
(se kommentaren till 6 kap. 8 b §).  
 
6 kap. 8 a § 
När ett barn är placerat i ett hem som avses i 6 kap. 6 § första stycket ska 
socialnämnden överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud 
enligt 24 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga om  

1. socialnämnden överväger om vård enligt 6 kap. 8 § fortfarande behövs, 
eller  

2. vårdnadshavare eller den unge, om han eller hon har fyllt 15 år, begär 
att vården ska upphöra. 

 
Övervägande finns i avsnitt 9.4.1. 

Bestämmelsen är ny. Bestämmelsen innebär att socialnämnden är 
skyldig att överväga om det finns skäl att ansöka om flyttnings-
förbud enligt 24 § LVU när socialnämnden överväger om vård enligt 
6 kap. 8 § fortfarande behövs eller när vårdnadshavare eller den unge, 
om han eller hon har fyllt 15 år, begär att vården ska upphöra.  

Bestämmelsen är endast tillämplig om barnet är placerat i ett 
enskilt hem eftersom flyttningsförbud enligt 24 § LVU endast kan 
meddelas för barn som är placerade i enskilt hem enligt 6 kap. 6 § 
första stycket. Med enskilt hem avses familjehem och annat enskilt 
hem, s.k. privatplacering, (prop. 2002/03:52 s. 90-91 och 108).  

Skyldigheten att överväga om det finns skäl att ansöka om 
flyttningsförbud i de ovan nämnda situationerna hindrar inte att 
socialnämnden vid andra tillfällen överväger om det finns det skäl att 
ansöka om flyttningsförbud. 

Att socialnämnden är skyldig att överväga om det finns skäl att 
ansöka om flyttningsförbud innebär att en skyldighet för social-
nämnden att bedöma om det finns skäl att ansöka om ett flyttnings-
förbud. Ett övervägande innebär inte att övervägandet måste leda 
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fram till ett formellt beslutsförfarande. Om socialnämnden däremot 
finner vid sina överväganden att det finns skäl att ansöka om flytt-
ningsförbud ska nämnden ta initiativ till att behövliga komplette-
ringar av utredningen görs, varvid förvaltningslagens bestämmelser 
om parts rätt till insyn, kommunikation, parts rätt att meddela sig 
muntligt m.m. ska iakttas, samt därefter fatta beslut i saken. Finner 
däremot nämnden vid sina överväganden att det inte finns skäl att 
ansöka om flyttningsförbud, kan nämnden lägga ärendet till 
handlingarna utan att beslut fattas. Övervägandet ska alltid doku-
menteras enligt 11 kap. 5 §. 

I brådskande situationer har socialnämnden också möjlighet att 
själv fatta beslut om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU. Ett 
sådant beslut skulle kunna bli aktuellt när t.ex. en vårdnadshavare 
begär att vården ska upphöra eftersom vården då omedelbart ska 
upphöra. 

 
6 kap. 8 b § 
Socialnämnden ska senast när barnet har varit placerat i samma familjehem 
under två år från det att placeringen verkställdes, särskilt överväga om det finns 
skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldra-
balken. Därefter ska frågan övervägas årligen. 

Vid övervägande enligt andra stycket ska följande särskilt beaktas: 
– barnets och familjehemsföräldrarnas inställning till en vårdnadsöver-

flyttning, 
– barnets relation till familjehemsföräldrarna och deras förmåga att till-

godose barnets behov av en trygg och god uppväxt,  
– familjehemsföräldrarnas inställning till och förmåga att tillgodose barnets 

behov av kontakt med sina föräldrar och andra närstående, och 
– barnets relation till sina föräldrar. 

 

Överväganden finns i avsnitt 10.1. 
Bestämmelsen är ny. 
Första stycket motsvarar 6 kap. 8 § andra stycket i den nuvarande 

lydelsen med den skillnaden att socialnämndens skyldighet att över-
väga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden ska 
göras senast när barnet har varit placerat i samma familjehem under 
två år, i stället för tre år. 

Av 6 kap. 8 § föräldrabalken framgår att om ett barn har stadig-
varande vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än föräldra-
hemmet och det är uppenbart att det är bäst för barnet att det 
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rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över till den 
eller dem som har tagit emot barnet eller någon av dem, ska rätten 
utse denne eller dessa att såsom särskilt förordnade vårdnadshavare 
utöva vårdnaden om barnet. Det finns ingen absolut tidsgräns för 
när ett barn kan anses ha vårdats stadigvarande i ett familjehem. I 
förarbetena uttalas att det krävs att barnet har fått en så pass stark 
bindning till sitt nya hem att det uppfattar det som sitt eget (se 
vidare prop. 1981/82:168 s. 70). 

Att socialnämnden är skyldig att överväga om det finns skäl att 
ansöka om överflyttning av vårdnaden senast när barnet har varit 
placerat i samma familjehem under två år innebär inte att över-
vägandet måste leda fram till ett formellt beslutsförfarande. Om 
socialnämnden däremot finner vid sina överväganden att det finns 
skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden ska nämnden ta 
initiativ till att behövliga kompletteringar av utredningen görs, 
varvid förvaltningslagens bestämmelser om parts rätt till insyn, 
kommunikation, parts rätt att meddela sig muntligt m.m. ska iakttas, 
samt därefter fatta beslut i saken. Finner däremot nämnden vid sina 
överväganden att det inte finns skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden, kan nämnden lägga ärendet till handlingarna utan att 
beslut fattas. Övervägandet ska dock alltid dokumenteras enligt 
11 kap. 5 §. 

Andra stycket motsvarar 6 kap. 8 § tredje stycket i den nuvarande 
lydelsen 
 
11 kap. 4 b § 
Socialnämnden får besluta om uppföljning av ett barns situation efter det 
att en placering med stöd av denna lag i ett familjehem eller i ett hem för 
vård eller boende har upphört. 

En sådan uppföljning får ske om barnet, utan att förhållanden som avses 
i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga föreligger, 
bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller skydd men samtycke 
till sådan åtgärd saknas. 

 

Överväganden finns i avsnitt 11.1. 
Ändringen i första stycket innebär att bestämmelsen om uppfölj-

ning efter avslutad placering i ett familjehem eller i ett hem för vård 
eller boende endast gäller placeringar som har beslutas med stöd av 
SoL.
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Uppdragsbeskrivning 

Uppdrag om att stärka principen om barnets bästa i 
samband med upphörande av vård enligt LVU  

Sammanfattning av uppdraget 

En utredare ska utreda 

– hur principen om barnets bästa kan stärkas i samband med 
bedömning av om vården enligt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) ska upphöra, 

– om det finns ett behov av att tidigarelägga socialnämndens 
skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 
§ föräldrabalken, 

– om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att besluta att 
vårdnadshavare eller förälder ska uppvisa resultat av prov för 
kontroll av påverkan av narkotika, alkoholhaltiga drycker m.m. 
inför och i samband med umgänge och i samband med 
socialnämndens bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra, 

– om det bör införas en skyldighet för socialnämnden att följa upp 
barns situation efter det att en placering har upphört.  

Utredaren ska föreslå de författningsändringar som utredaren anser 
är nödvändiga. Oavsett ställningstagande ska förslag till författ-
ningsändringar lämnas i ovan nämnda delar. 
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Bakgrund 

Kommunens ansvar 

Av 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, framgår 
att varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har 
det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som 
de behöver. SoL bygger på frivillighet och innebär att socialnämnden 
inte kan vidta åtgärder mot den enskildes vilja. Verksamheten ska 
bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och 
integritet. Socialnämnden ska med särskild uppmärksamhet följa 
utvecklingen hos barn och unga som visar tecken på en ogynnsam 
utveckling samt i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och 
unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd 
som de behöver och, om barnets eller den unges bästa motiverar det, 
vård och fostran utanför det egna hemmet (5 kap. 1 § SoL). 

Tvångsvård enligt LVU 

Insatser till barn och unga ska i första hand ges på frivillig väg med 
stöd av SoL. Om detta inte är möjligt kan LVU bli tillämplig. LVU 
är en kompletterande lag till SoL och reglerar förutsättningarna för 
att tvångsvårda den unge. LVU:s tillämpning är knuten till att den 
unge har ett vård- eller skyddsbehov, som inte kan tillgodoses med 
frivilliga lösningar. Av 2 § LVU följer att vård ska beslutas om det 
på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, 
brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en 
påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Av 3 § 
första stycket LVU följer att vård också ska beslutas om den unge 
utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas 
genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 
verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Beslut 
om vård med stöd av LVU meddelas av förvaltningsrätten efter 
ansökan av socialnämnden (4 § LVU). Socialnämnden får besluta att 
den unge omedelbart ska omhändertas om det är sannolikt att den 
unge behöver beredas vård med stöd av LVU och rättens beslut om 
vård inte kan avvaktas (6 § LVU). Ett sådant beslut ska underställas 
förvaltningsrätten för prövning (7 § LVU).  
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Vid beslut enligt LVU ska vad som är bäst för den unge vara 
avgörande  

(1 § femte stycket LVU). Av förarbetena framgår att barnets 
bästa måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de 
individuella förhållandena. Hänsyn måste tas till allt som rör barnets 
fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Så långt det är 
möjligt ska därvid såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter för 
barnet beaktas. Det blir till sist domstolens respektive social-
nämndens uppfattning, antaganden och bedömningar som blir 
avgörande (prop. 2002/03:53 s. 77 f). 

Tvångsvårdens upphörande 

Socialnämnden ska noga följa vården av den unge (13 a § LVU). 
Nämnden ska kontinuerligt överväga eller pröva om vården med 
stöd av lagen alltjämt behövs. Vid vård enligt 3 § LVU ska en 
omprövning göras minst varje halvår. Vårdas den unge med stöd av 
2 § LVU ska nämnden minst en gång var sjätte månad överväga om 
vården behövs och hur vården bör inriktas och utformas (13 § första 
och andra stycket LVU). När den unge varit placerad i samma 
familjehem under tre år från det att placeringen verkställdes, ska 
socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om 
överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken 
(13 § tredje stycket LVU).  

När vård med stöd av LVU inte längre behövs, ska socialnämnden 
besluta att vården ska upphöra. Socialnämnden ska noga förbereda 
den unges återförening med den eller dem som har vårdnaden om 
honom eller henne (21 § första stycket LVU). Vården ska förklaras 
avslutad så snart det inte längre finns behov av att utöva de särskilda 
befogenheter som lagen ger socialnämnden (prop. 1979/80:1 s. 587 
f.). 

Enligt 24 § LVU får förvaltningsrätten, efter ansökan av 
socialnämnden, för viss tid eller tills vidare förbjuda den som har 
vårdnaden om en underårig att ta denne från ett enskilt hem om det 
finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas 
om han eller hon skiljs från hemmet (flyttningsförbud). 
Flyttningsförbudet syftar till att förhindra en hemtagning vid en 
olämplig tidpunkt eller en alltför snabb hemtagning. Högsta 
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förvaltningsdomstolen har uttalat att syftet med ett flyttnings-
förbud är att säkerställa att barnets bästa tas tillvara i situationer då 
barnets vistats lång tid i ett familjehem och hunnit få så starka band 
till detta hem att det måste sättas i fråga om inte barnet bör bo kvar 
där (se HFD 2011 ref. 13). 

Socialnämnden får enligt 11 kap. 4 b § SoL besluta om 
uppföljning av ett barns situation efter det att en placering i ett 
familjehem eller i ett hem för vård eller boende har upphört. En 
sådan uppföljning får ske om barnet, utan att förhållanden som avses 
i LVU föreligger, bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd 
eller skydd men samtycke till sådan åtgärd saknas. Bestämmelsen 
syftar, förutom till fortsatt uppsikt över barnets förhållanden, till 
fortsatt motivationsarbete för att möjliggöra de insatser till barnet 
som socialnämnden anser behövs (prop. 2012/13: 10 sid. 134). 

Principen om barnets bästa vid tvångsvårdens upphörande   

Av 1 § femte stycket LVU framgår att vid beslut enligt LVU ska vad 
som är bäst för den unge vara avgörande. Högsta förvaltnings-
domstolen har dock konstaterat att bestämmelsen i 1 § femte stycket 
LVU inte innebär att överväganden som enbart är relaterade till 
risken för skada vid en separation från ett familjehem ska vägas in i 
bedömningen av om vården ska upphöra (se HFD 2012 ref 35). 
Högsta förvaltningsdomstolen har även i RÅ 1987 ref. 123 
konstaterat att vården ska upphöra när något behandlingsbehov inte 
längre finns. Det förhållandet att ett barn som omhändertagits 
känner oro inför att lämna familjehemmet och eventuellt kan ta 
skada av en förflyttning får beaktas vid en prövning av frågan om 
flyttningsförbud.  

Förslag till nya bestämmelser i LVU om barnets bästa vid 
tvångsvårdens upphörande 

Utredningen om tvångsvård för barn och unga konstaterar i sitt 
slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård - Förslag till ny 
LVU (SOU 2015:71) att uttalandet i HFD 2012 ref. 35 i vissa fall 
kan leda till orimliga konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv. 
Särskilt kan det drabba barn som på grund av missförhållanden i 
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hemmet har placerats i tidig ålder eller har varit placerade under lång 
tid och fått en trygg förankring i sitt familjehem. Utredningen anser 
att barnets bästa också ska kunna vara utslagsgivande för om vård i 
familjehem ska upphöra eller inte, under vissa förutsättningar då 
barnet har rotat sig i familjehemmet. Vårdnadshavarens önskemål 
om att det familjehemsplacerade barnet ska flyttas hem till 
vårdnadshavaren måste ställas mot barnets behov och intressen vid 
en eventuell återflyttning. För att göra en sådan prövning möjlig, 
måste enligt utredningen bestämmelsen om barnets bästa kunna 
prövas som ett självständigt rekvisit. Utredningen föreslår därför att 
det införs en bestämmelse att vid prövningen av om vård i 
familjehem enligt nuvarande 2 § LVU ska upphöra ska barnets bästa 
vara avgörande. Genom att föra in barnets bästa i paragrafen 
markeras att barnets bästa ska prövas som ett självständigt rekvisit 
till skillnad mot 1 § femte stycket LVU om barnets bästa.  

Enligt 21 § första stycket LVU ska socialnämnden noga förbereda 
den unges återförening med hemmet. I vissa fall saknas förutsätt-
ningar att i samförstånd med föräldrarna planera återföreningen. 
Utredningen anser att barn kan fara illa av att vården upphör alltför 
abrupt utan att förutsättningarna för flyttningsförbud för den skull 
är uppfyllda. Utredningen föreslår därför att socialnämnden ska 
kunna begära att verkställigheten av domstolens beslut om att 
vården ska upphöra ska senareläggas, för att kunna genomföra en 
planerad succesiv hemflyttning. 

Synpunkter under remissbehandlingen 

En majoritet av de remissinstanser som yttrat sig i frågan är positiva 
till utredningens förslag om barnets bästa som ett självständigt 
rekvisit vid prövning av tvångsvårdens upphörande, huvudsakligen 
eftersom de anser att förslaget bidrar till stabilitet och trygghet för 
barn. Flera remissinstanser ser behov av förtydliganden samt anser 
att förslaget kräver ytterligare analys och utredning om 
förutsättningarna för tillämpningen i praktiken. Synpunkterna 
handlar även om att förslaget ställer stora krav på socialtjänsten och 
innebär ökade krav på stöd till vårdnadshavarna och ett närmare 
resonemang kring hur förslaget förhåller sig till den europeiska 
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
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grundläggande friheterna (Europakonventionen). Förslaget att 
barnets bästa ska vara ett självständigt rekvisit vid prövningen av 
tvångsvårdens upphörande avstyrks av Riksdagens ombudsmän 
(JO), Kammarrätten i Sundsvall och Förvaltningsrätten i Linköping. 
JO anför bland annat att det är svårt att tro att det finns behov av 
den reglering som utredaren strävar efter eftersom samma effekt 
skulle kunna uppnås genom att nämnden ansöker om 
flyttningsförbud. JO hänvisar till att det självfallet är viktigt att barn 
inte utan vidare rycks upp från en trygg miljö i ett familjehem där 
barnet vistats lång tid men att lagstiftningen redan i dag ger 
socialnämnden förhållandevis stora möjligheter att tillgodose 
barnets behov i en sådan situation. Dessutom anser JO att det måste 
beaktas att det är fråga om tvångsvård och en bestämmelse som rör 
sådan vård måste utformas på ett tydligt sätt. Kammarrätten i 
Sundsvall och Förvaltningsrätten i Linköping ställer sig tveksamma 
till att göra ett så oprecist rekvisit som barnets bästa helt avgörande 
för om något så ingripande som vård enligt LVU ska upphöra.  

När det gäller utredningens förslag att socialnämnden ska kunna 
begära att verkställigheten av domstolens beslut om upphörande av 
tvångsvård ska senareläggas framför flera remissinstanser, däribland 
JO, Kammarrätten i Sundsvall och Kammarrätten i Göteborg, 
Förvaltningsrätten i Uppsala, Göteborgs universitet och Örebro 
universitet samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), att flera 
frågor behöver belysas och hanteras i det fortsatta lagstiftnings-
arbetet, till exempel vilka överväganden som ska göras och hur 
sådana beslut ska utformas samt vilken rättskraft sådana beslut ska 
ha. JO och Förvaltningsrätten i Linköping ifrågasätter vilken 
funktion förslaget skulle få mot bakgrund av befintliga 
bestämmelser om flyttningsförbud. JO anför vidare att förslaget inte 
uppfyller de grundläggande rättssäkerhetskrav som måste ställas på 
en bestämmelse i en lag om tvångsvård.  

Prov för kontroll av påverkan av narkotika, alkoholhaltiga drycker 
m.m. 

Många barn och unga vårdas enligt LVU på grund av missbruk i 
hemmet. En socialnämnd har i dag ingen möjlighet att i samband 
med bedömningen av vårdens upphörande besluta att en förälder 
eller vårdnadshavare ska uppvisa resultat av prov för kontroll av 
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påverkan av narkotika, alkoholhaltiga drycker m.m. Någon sådan 
möjlighet finns inte heller när ett barn som är placerad enligt LVU 
ska ha umgänge med en förälder. När det gäller det sistnämnda har 
JO dock uttalat att med hänsyn till barnets bästa finns skäl att 
diskutera om en möjlighet till drogtest bör införas (se beslut den 17 
maj 2019, dnr 7875-2017).  

Behov av utredning 

Mot bakgrund av vad som redogörs ovan finns behov av att utreda 
frågan om barnets bästa i samband med tvångsvårdens upphörande 
och om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att besluta 
att en förälder eller en vårdnadshavare ska uppvisa resultat av prov 
för kontroll av påverkan av narkotika, alkoholhaltiga drycker m.m. 
inför och i samband med umgänge och i samband med social-
nämndens bedömning av tvångsvårdens upphörande. I syfte att 
stärka tryggheten för barn och unga som placeras i tidig ålder eller 
under lång tid finns också behov av att utreda socialnämndens 
skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § 
föräldrabalken. I syfte att uppmärksamma barn och unga som kan 
vara i behov av stöd och skydd efter en avslutad placering finns också 
behov av att se över bestämmelserna om socialnämndens 
uppföljning efter avslutad placering. 

Uppdraget 

Utredaren ska utreda hur principen om barnets bästa kan stärkas i 
samband med bedömning av om vården enligt LVU ska upphöra.  

Utredaren ska beakta den problematik som lyfts i 
slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård - Förslag till ny 
LVU (SOU 2015:71) om att prövningen om vårdens upphörande i 
dag enbart relateras till det ursprungliga vårdbehovet och att det 
leder till orimliga konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv. Syftet 
med uppdraget är att komma tillrätta med den problematik som 
nämns i slutbetänkandet. Utredaren ska beakta de remissynpunkter 
som har lämnats och även förslag från tidigare utredningar som har 
behandlat frågan om barnets bästa vid tvångsvårdens upphörande. 
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I uppdraget ingår också att utreda om det finns behov av att 
tidigarelägga socialnämndens skyldighet att överväga överflyttning 
av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken eller på annat sätt ändra 
bestämmelserna i SoL och LVU om socialnämndens skyldighet att 
överväga vårdnadsöverflyttning för barn som är placerade i 
familjehem. Även i denna del ska utredaren beakta de förslag som 
finns i slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård – Förslag 
till ny LVU (SOU 2015:71). 

I uppdraget ingår också att utreda om det bör införas en 
möjlighet för socialnämnden att besluta att en vårdnadshavare eller 
förälder ska uppvisa resultat av prov för kontroll av påverkan av 
narkotika, alkoholhaltiga drycker m.m. inför och i samband med 
umgänge mellan vårdnadshavare eller förälder och barn som vårdas 
enligt LVU. I uppdraget ingår också att utreda om en sådan 
möjlighet bör införas i samband med socialnämndens bedömning av 
om tvångsvården ska upphöra samt om socialnämnden i samband 
med beslut om tvångsvårdens upphörande ska ha möjlighet att 
uppställa villkor som innebär att vårdnadshavare eller förälder ska 
uppvisa resultat av prov för kontroll av påverkan av narkotika, 
alkoholhaltiga drycker m.m. även efter tvångsvårdens upphörande.   
Utredaren ska även utreda om det bör införas en skyldighet för 
socialnämnden att följa upp barns situation efter det att en placering 
enligt SoL eller LVU har upphört.  

Utredaren ska analysera samtliga frågeställningar i uppdraget 
med utgångs-punkt i skyddet för mänskliga (fri- och) rättigheter. En 
utgångspunkt i arbetet ska vara FN:s konvention om barnets 
rättigheter (barnkonventionen) som blev svensk lag den 1 januari 
2020. Barnets eller den unges rätt att komma till tals och få sina 
synpunkter beaktade samt rätten till information ska särskilt 
beaktas. 

Utredaren ska föreslå de författningsändringar som utredaren 
anser är nödvändiga. Oavsett ställningstagande ska förslag till 
författningsändringar lämnas i de delar som nämns ovan.  
Om utredaren under arbetets gång bedömer att det för att fullgöra 
uppdraget finns behov av att ta upp andra frågor än de som nämns 
ovan för att öka tryggheten för långsiktigt placerade barn och för att 
stärka barnets rättigheter när en placering upphör, står det utredaren 
fritt att göra det.  
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De författningsförslag som lämnas ska bedömas förenliga med 
såväl 2 kap. regeringsformen som Sveriges internationella åtaganden. 

Utredaren ska hålla sig informerad om och beakta relevant arbete 
som pågår inom Regeringskansliet och utredningsväsendet. Vid 
behov ska utredaren inhämta synpunkter från berörda myndigheter 
och organisationer. Utredaren ska undersöka relevant lagstiftning i 
andra nordiska länder. 

Utredaren ska analysera och redovisa kostnadsmässiga och andra 
konsekvenser av lämnade förslag. Utredaren ska även redovisa 
samhällsekonomiska konsekvenser av förslagen. Utredaren ska 
redovisa och beräkna ekonomiska konsekvenser av lämnade förslag. 
I 14 kap. 3 § regeringsformen anges att en inskränkning av den 
kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt 
med hänsyn till ändamålen. Det innebär att en proportionalitets-
prövning ska göras under lagstiftningsprocessen. Om något av 
förslagen påverkar den kommunala självstyrelsen ska därför, utöver 
dess konsekvenser, också de särskilda avvägningar som lett fram till 
förslagen särskilt redovisas. 
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Vi har lång erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsprojekt. Ensolution 

kännetecknas av ett starkt kundengagemang och en stor vilja av att leverera konkreta värden 

till våra kunder. 

Den största delen av vår verksamhet är riktad mot Sveriges kommuner och landsting. Detta 

arbete drivs av ett engagemang för sociala frågor. Vi utför många olika typer av projekt men 

brinner extra mycket för en väl fungerande skola och utbildning, samt en god omsorg om 

dem som är sjuka och har särskilda behov. Vårt engagemang driver oss att utveckla verktyg 

som hjälper organisationer identifiera sina utvecklingsområden och hitta lösningar som ser till 

att skattepengarna används på rätt sätt. 

Ensolution arbetar i dagsläget med fler än hundra kommuner samt har ett mångårigt 

samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vi erbjuder lösningar inom 

områden som Kostnad Per Brukare, Kostnad per Elev, räkenskapssammandrag, 

brukarundersökningar, behovsbedömningar, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

SOSFS 2011:9/ kommunövergripande, resursfördelningssystem, genomlysningar, 

rådgivning, mm. 

Ensolution AB har ratingen 91, mycket god kreditvärdighet på Creditsafes ratingskala. 

Ensolution AB är AAA-ratade, det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få, enligt AAA 

Soliditet AB. Ensolution har kontor i Stockholm, Göteborg och Halmstad. 

Ensolution har över hundra kommuner på referenslistan, bl.a. Umeå kommun, Sundsvalls 

kommun, Östersunds kommun, Pajala kommun, Övertorneå kommun, Härnösands kommun, 

Kramfors kommun, Kumla kommun, Ludvika kommun, Bollnäs kommun, Ockelbo kommun, 

Ljusdals kommun, m.fl. Exempel på övriga offentliga organisationer Ensolution arbetar med 

är: Region Östergötland, Region Kronoberg, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, 

Region Norrbotten, Region Västernorrland, Umeå Energi, och Skellefteå Kraft, m.fl. 
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Ensolution har på uppdrag av förvaltningschefen i Kungsbacka kommun genomfört en 

genomlysning av Myndighet, Stöd och behandling. Särskilt fokus ha lagts på 

Funktionsstödsenheten och Barn- och unga IFO. Förvaltningsledningen önskar via 

uppdraget få ett klarläggande av nuvarande nivå på lednings- och administrativt stöd i 

myndighetsutövningen samt handläggarnas ärendemängd. Förvaltningsledningen vill vidare 

få en analys av i vilken utsträckning myndighetsutövningen inom individ- och 

familjeomsorgen samt på funktionsstödsenheten är rättssäker, effektiv och ändamålsenlig. 

Kommunens förutsättningar att styra sin verksamhet påverkas i första läget av om det är 

tydligt vad som är organisationens ambitionsnivå. Tydliga politiska riktlinjer kring 

organisationens uppfattning om vad som i normalfallet skall utgöra ”skälig levnadsnivå” eller 

”goda levnadsvillkor” samt en tydlighet kring vad dessa innebär för de anställda som jobbar 

med myndighetsutövning i sin vardag är en förutsättning för att kunna styra vilken total 

insatsvolym som befolkningen genererar. Tydliga styrdokument, ändamålsenliga 

arbetsstrukturer och väl avpassade arbetsverktyg är hjälpmedel som krävs för att en 

myndighetsutövande organisation skall kunna styra den totala volymen insatser. En tydlig 

och ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning mellan funktioner i organisationen är också en 

förutsättning för att styrning skall vara möjlig. 

Vid en genomgång av de styrdokument Kungsbacka har för att tydliggöra uppdrag, 

ambitionsnivå, roller, ansvar och arbetssätt i myndighetsutövningen inom individ- och 

familjeomsorgen samt funktionshinderomsorgen konstateras att mycket av detta saknas i 

nuläget. I sådana organisationer finns en överhängande risk att olika avdelningar/enheter 

skapar sig en samsyn kring uppdrag och ambitionsnivå som varken överensstämmer med 

uppdragsgivarens bild - eller de resurser som tillhandahålls för verksamheten. I de intervjuer 

som genomförts framkommer med tydlighet att socialsekreterare och 1:e socialsekreterare 

oftast har en klar uppfattning om vad socialtjänstlag och LSS lag medför för åtagande i 

förhållande till olika brukar/klientbehov, men att det är en praxis som ”växt fram” i 

arbetsgruppen över tid. 

Förvaltningsledningen önskar via uppdraget till Ensolution få en extern bild av vilken form 

och omfattning det ledningsstöd/resurs Myndighetsenheten erhåller samt hur det ser ut vid 

en jämförelse med andra kommuner. Det framgår av jämförelsen att Kungsbacka 

resursmässigt tillhandhåller mer lednings- och administrativt stöd till verksamheten än 

majoriteten av kommunerna i underlaget. Trots det finns en uppfattning i verksamheten att 

administrativt stöd minskat och i vissa fall saknas. Det kan vara en uppfattning som hänger 

ihop med vad respektive avdelning/grupp definierar som administrativt stöd. Mycket av de 

resurser som ingår i jämförelsen avser förvaltningsledingskontorets personal. Vi uppfattar att 

dessa resurser främst riktar sig mot chefer och är av strategisk karaktär, och påverkar inte 

upplevelsen av administrativt stöd i ”vardagsverksamheten”. 

Det huvudsakliga ledningsstödet tillhandahålls av 1:e socialsekreterare. Kostnaderna för 

dessa återfinns inte i jämförelsen kopplat till lednings-administrativa resurser i materialet, 

utan återfinns i stället i jämförelsen rörande handläggarresurser. Det konstateras dock att i 

verksamheten fungerar 1:e rollen som det huvudsakliga operativa ledningsstödet till 

handläggarna. 
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Frågan rörande socialsekreterarnas arbetsbelastning uppfattas av Ensolution som aktuell i 

de intervjuade verksamheterna. Såväl handläggare som ledningsfunktioner lyfter denna, 

ibland ur olika perspektiv. 

Det är svårt att uppfatta den faktiska ärendemängden som anledningen till den upplevda 

arbetsbelastningen – åtminstone utifrån perspektivet att antalet utredningar etc skulle vara 

högre i Kungsbacka än på annat håll. Det går inte heller att påstå att handläggarresurserna 

per klient speglar en ohållbar situation i kommunen. Kungsbacka har tydligt lägst antal 

klienter per handläggare i den jämförelse som gjorts, samt som en följd av det högst 

socialsekreterarkostnad per klient1 Det kan i sammanhanget nämnas att kostnaderna för 1:e 

socialsekreterare återfinns i nyckeltalet ”socialsekreterarkostnad per brukare”, men uppfattas 

i första hand vara ett ledningsstöd i Kungsbacka. 

Kopplat till vad som bör karaktärisera en ändamålsenlig myndighetsprocess så har följande 

iakttagelser gjorts i Kungsbacka:  

 

➢ Det finns egenframtaget riktlinjer och kvalitetsledningssystem på 

Funktionsstödseneheten, vilket saknas inom IF-området. Kvalitetsledningssystemet 

inom funktionshinderområdet innehåller processbeskrivning av ärendeprocessen 

➢ Det saknas dokumenterade uppdrag eller roll och ansvarsbeskrivningar 

➢ Det finns vissa strukturer för likabedömning – ärendedragningar (Metod), 

handledning, juridiskt IT-stöd, delegation 1:e soc. sekreterare. Organisationen följer 

dock inte upp om resultatet blir lika. 

➢ Det går inte att jämföra resultat av myndighetsarbetet mot ambitionsnivå – riktlinjer 

saknas (organisationens tolkning av ”skälig levnadsnivå och ”goda levnadsvillkor”) 

➢ Långa tider mellan inkommen ansökan och påbörjande av utredning – framkommer 

att ansökningar ”får ligga” till arbetsbelastning tillåter. 

➢ Hög andel utredningar som överstiger 120 dagar på Barn- och ungaenheten. 

➢ Resurskrävande jämfört andra granskade kommuner 

➢ Det är svårt för chefer och arbetsledning att få ”rättvisande och aktuella bilder” av 

verksamheten och resultatet av myndighetsarbetet. Svårt att få rättvisande statistik ur 

verksamhetssystemet. 

Sammantaget ger ovanstående att handläggningsprocessen får sägas vara ett område där 

Ensolution bedömer att det finns utvecklingspotential. 

 

Ensolution har i tidigare uppdrag tillsammans med Kungsbacka kommun identifierat ett antal 

områden där förvaltningsledningen önskar får klarlagt hur Kungsbackas nivå/resurs förhåller 

sig jämfört andra kommuner. Av denna anledning önskar nu kommunen ett klarläggande av 

 
1 Avser klienter/brukare 0-19 år inom Individ- och familjeomsorgen. 
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nuvarande nivå på lednings- och administrativt stöd i myndighetsutövningen samt 

handläggarnas ärendemängd. Förvaltningsledningen vill vidare få en analys av i vilken 

utsträckning myndighetsutövningen inom individ- och familjeomsorgen samt på 

funktionsstödsenheten är rättssäker, effektiv och ändamålsenlig. 

I uppdraget har Ensolution granskat de styrdokument som Kungsbacka kommun har för att 

tydliggöra kommunens ambitionsnivå i verksamheterna samt hur myndighetsprocessen skall 

genomföras i kommunen. Utöver detta har Ensolution haft tillgång till all data från 

kommunens ekonomi- och verksamhetssystem. Vad gäller uppgifter kopplat till bemanning 

har Ensolution sökt att få tillgång till dessa, men kommunen har inte kunnat tillhandahålla 

kvalitetssäker information.  

Ensolution har i uppdraget genomfört ett stort antal intervjuer, främst med socialsekreterare, 

1:e socialsekreterare och enhetschefer för de berörda enheterna, men även med andra 

funktioner i förvaltningen som av uppdragsgivaren bedömts kunna bidra i arbetet. 

Sammantaget har ca 25 intervjuer genomförts. 
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En kommuns förutsättningar att styra sin socialtjänstverksamhet beror på hur väl den har 

säkrat att såväl den myndighetsutövande funktionen (Myndighetsenheten) levererar den 

volym insatser som befolkningsbehovet motiverar, samt att den utförande delen av 

organisationen effektivt producerar verksamhet utifrån vad myndigheten har bedöm vara 

brukarnas behov.  

Vad som utgör befolkningens behov av socialtjänst är ett resultat av befolkningens 

sammantagna upplevda vårdbehov, kommunens ambitionsnivå och tolkning av begreppet 

”skälig levnadsnivå” i Socialtjänstlagen eller ”goda levnadsvillkor” i LSS. Alla kommuner har 

ett ansvar för att säkerställa att personer som inte kan tillgodose sina omvårdnadsbehov 

själv eller på annat sätt, får hjälp att tillgodose dessa. Lagstiftningen utgör en garanti för 

människor vad gäller ”lägsta nivå”, dvs vad man som medborgare i Sverige skall vara 

garanterad. Kommunerna har sen en frihet att själva välja att ha en högre ambitionsnivå i 

verksamheten om så önskas. Den lokala politiska församlingen kan via politiska riktlinjer 

tydliggöra vad som är den aktuella ambitionsnivån i verksamheterna.  

Kommunens förutsättningar att styra sin verksamhet påverkas i första läget av om det är 

tydligt vad som är organisationens ambitionsnivå. Tydliga politiska riktlinjer kring 

organisationens uppfattning om vad som i normalfallet skall utgöra ”skälig levnadsnivå” eller 

”goda levnadsvillkor” samt en tydlighet kring vad dessa innebär för de anställda som jobbar 

med myndighetsutövning i sin vardag är en förutsättning för att kunna styra vilken total 

insatsvolym som befolkningen genererar. Tydliga styrdokument, ändamålsenliga 

arbetsstrukturer och väl avpassade arbetsverktyg är hjälpmedel som krävs för att en 

myndighetsutövande organisation skall kunna styra den totala volymen insatser. En tydlig 

och ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning mellan funktioner i organisationen är också en 

förutsättning för att styrning skall vara möjlig. 

 

Vid en jämförelse av kostnadsnivå i verksamheten kommuner i mellan bör en granskning 

innefatta om kommunernas uttryckta ambitionsnivå i de olika verksamheterna skiljer sig. 

Eftersom kommuner via riktlinjer och olika prioritering av resurser kan ha olika ambitionsnivå, 

bör detta inte förbises. Vanligen återfinns kommunernas beslutade ambitionsnivå i politiskt 

beslutade riktlinjer för biståndsbedömning samt i politiska mål för verksamheterna. 

Dessa riktlinjer har vanligen tagits av Socialnämnden (eller motsvaranden nämnd) och fyller 

tre huvudsakliga syften; 
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1. Ge en generell beskrivning av kommunens socialtjänsts insatser och därmed 
information till enskilda, anhöriga och allmänhet om vilket stöd de kan 
förväntas få  

2. Fungera som en vägledning för handläggare i utformningen av biståndet  

3. Bidra till enhetliga bedömningsgrunder för att garantera rättssäkerhet för de 
sökande  

 

Vanligen beskrivs vilka lagar som styr myndighetsutövningen samt innebörden av begreppen 

skälig levnadsnivå samt den värdegrund som enligt socialtjänstlagen skall prägla verksamhet 

inom socialtjänsten. Riktlinjerna bör därefter tydliggöra vad som i normalfallet är insatser som 

tillhandahålls, samt frekvensen, dvs hur ofta eller i vilken utsträckning, insatsen normalt 

erhålls. För vissa av insatserna kan även målgrupp, eller vilka övervägningar som skall vara 

gjorda för att insatsen skall beviljas, tydliggöras. 

Ensolution har i arbetet begärt in de styrdokument förvaltningen har och som tydliggör 

vad/hur uppdrag, ambitionsnivå, roll- och ansvarsbeskrivning och handläggning är/skall gå till 

i kommunen. Generellt kan konstateras att kommunen saknar denna typ av dokument. Det 

finns dock några dokument som är formella och påverkar myndighetsutövningen på 

förvaltningen. 

Det har inte framkommit i arbetet att det samlat finns politiskt beslutade riktlinjer för 

myndighetsutövning inom socialtjänsten i Kungsbacka kommun. Det framkommer dock i 

intervjuerna att inom Funktionsstödsenheten så har verksamheten själv tagit fram ett 

dokument ” Övergripande rutin gällande myndighetsutövning, funktionsstöd för insatser enl 

LSS och SoL”. Det är oklart i vilken utsträckning dokumentet uppfattas vara formellt beslutat 

av nämnd eller annan politiskt ansvarig nivå. Inom individ- och familjeomsorgen återfinns 

inga motsvarande dokument eller rutiner. Varken förvaltningsledning, 1:e socialsekreterare 

eller handläggarna känner till att denna sorts dokument existerar i kommunen. 

 

Kungsbacka kommun har en korrekt delegationsordning. I delegationsordningen fastslås 

vilken funktion/roll på förvaltningen som har rätt att fatta olika beslut i nämndens ställe. 

Ensolution har inga formella synpunkter på delegationsordningen – den uppfattas uppfylla 

alla formella och legala krav, däremot bedöms den som avvikande mot flera andra 

kommuner när det gäller till vilken funktion/roll flera av besluten delegerats. I Kungsbackas 

delegationsordning är påfallande många av besluten vidaredelegerade till funktionen/rollen 

1:e socialsekreterare. Insatser och beslut som inte är delegerade till socialsekreterare, är 

oftast delegerade till 1:e socialsekreterare. Rollen enhetschef återfinns enbart sporadiskt i 

delegationsordningen.  

Utöver ovan beskrivna dokument återfinns genomförandeplaner för de flesta 

enheter/avdelningar på förvaltningen. Genomförandeplanen uppfattas vara det dokument i 

vilket respektive enhet/avdelning tydliggör hur kommunens övergripande mål skall omsättas i 

den aktuella verksamheten. I planen bryts de kommunövergripande målen ner till mål och 

aktiviteter för respektive verksamhet. För vissa av de kommunövergripande målen har 

nämnden tydliggjort mer specifika mål för nämndens verksamheter. Därefter har förvaltning 
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och enheter/avdelningar specificerat aktiviteter som skall leda till att dessa uppfylls. I 

genomförandeplanerna framgår även vem som ansvarar för aktiviteterna samt hur/när dessa 

skall följas upp. 

Ett ytterligare dokument som har presenterats är ”IF:s målbild 2022 och vägen dit”. I 

dokumentet presenteras IFO:s verksamhetsidé samt målsättning inom åtta olika områden 

som sammantaget bedömts leda till att verksamhetsidén uppnås. Dokumentet är en 

tjänstemannaskrivelse, dvs dokumentet är inte politiskt beslutat. 

Vid en genomgång av de styrdokument Kungsbacka har för att tydliggöra uppdrag, 

ambitionsnivå, roller, ansvar och arbetssätt i myndighetsutövningen inom individ- och 

familjeomsorgen samt funktionshinderomsorgen konstateras att mycket av detta saknas i 

nuläget. Utmaningarna för en organisation som inte tydliggjort ovanstående är att 

medarbetare och enheter/avdelningar själva definierar såväl vad uppdraget är som vilken 

ambition verksamheten har i förhållande till medborgarbehov. I sådana organisationer finns 

en överhängande risk att olika avdelningar/enheter skapar sig en samsyn kring uppdrag och 

ambitionsnivå som varken överensstämmer med uppdragsgivarens bild - eller de resurser 

som tillhandahålls för verksamheten. I de intervjuer som genomförts framkommer med 

tydlighet att socialsekreterare och 1:e socialsekreterare oftast har en klar uppfattning om vad 

socialtjänstlag och LSS lag medför för åtagande i förhållande till olika brukar/klientbehov, 

men att det är en praxis som ”växt fram” i arbetsgruppen över tid. Flera av de intervjuade 

som har arbetat i andra kommuner, beskriver att denna praxis kan skilja sig mot vad de 

tidigare har upplevt på annat håll.  

Myndighetsutövning i förhållande till enskild omgärdas med en rad formella regler och krav. 

En myndighetsutövande organisation måste säkerställa att enskilda individer behandlas lika, 

att beslut är förutsägbara och möjliga att överklaga och att formalia kopplat till 

myndighetsutövning efterlevs (handläggningstider, beslutsfattare, delaktighet/information, 

rätta att överklaga etc). För att säkra detta bör en organisation tydliggöra hur den uppfattar 

att uppdraget mot medborgarna ser ut. Vad som är uppdraget avgörs av lagstiftning och den 

ansvariga politiska nämnden, via deras tolkning av begreppen ”skälig levnadsnivå” (SoL) och 

”goda levnadsvillkor” (LSS). Utifrån denna tolkning kan sedan uppdragsbeskrivningar tas 

fram för de olika organisatoriska delarna.  

När ett individuellt behov skall bedömas kan det därefter sättas i relation till ”det kommunala 

ansvaret”. I en organisation där ambition och uppdrag har tydliggjorts underlättas samsyn 

rörande när och i vilka situationer olika insatser skall beviljas mellan alla nivåer i 

organisationen. En ytterligare effekt är att det är enklare att avgöra om verksamheten har en 

relevant finansiering. En ambitionsnivå som överstiger de tillhandahållna resurserna kan 

synliggöras och avstämning mellan ambition/mål och resurstillgång låter sig göras.  

Förvaltningsledningen önskar via uppdraget till Ensolution få en extern bild av vilken form 

och omfattning det ledningsstöd/resurs Myndighetsenheten erhåller samt hur det ser ut vid 

en jämförelse med andra kommuner. 

En utmaning i uppdraget har varit att få tillförlitlig jämförelseinformation kring vilket 

ledningsstöd som respektive kommun har kopplat till myndighetsutövning. En generell 

iakttagelse är att genomgående har IFO, då främst inom barn- och ungdomsområdet, mer 

ledningsstöd än funktionsstödsområdet. En annan iakttagelse är att dimensioneringen av 

ledningsstöd skiljer kommuner i mellan och att det finns vissa regionala tendenser. 



 

11 ©
 E

n
s
o
lu

ti
o

n
 A

B
 2

0
1

9
 

Kommuner i samma geografiska område verkar i högre utsträckning dimensionera på 

samma sätt.  

I Kungsbacka har Barn- och unga enheten en enhetschef och Mottag barn- och unga och 

familjerättsenheten 1 enhetschef. Den senare delar sin tjänst mellan mottag barn och unga 

och familjerättsverksamheten. Vid intervjuerna framkommer genomgående att 

enhetschefsrollen inte i första hand stöttar handläggare i sitt vardagliga arbete. 

Socialsekreterare på samtliga berörda enheter lyfter att det huvudsakliga ledningsstödet 

erhålls från 1:e socialsekreterare snarare än från enhetschef. 

1:e socialsekreterare är den funktion som leder och fördelar arbete vid samtliga granskade 

enheter. De fördelar ärenden handläggare i mellan, stöttar i bedömning och fungerar som 

metodstöd. Det är även 1:e socialsekreterare som håller i de veckovisa ärendedragningarna 

(Metod) samt i huvudsak har delegation på de insatser handläggare själv saknar delegation 

för. Det finns 3,0 årsarbetare 1:e socialsekreterare på Barn- och ungaenheten och 1,0 

årsarbetare 1:e socialsekreterare på Mottag barn-och unga. Respektive 1:e socialsekreterare 

stödjer mellan 5,5 och 8 årsarbetare var.  

För att få en bild av dimensioneringen av ledningsresurs har Ensolution jämfört de totala 

personalkostnaderna (enbart för myndighetsutövning) kopplat till Barn- och ungainsatser 

samt kostnad för ledning och administration för dessa med motsvarande kostnader i några 

andra kommuner i landet.2  

Tabell 1. Kostnader för ledning och administration per brukare barn- och unga 0-19 år 

 

I tabellen ovan framgår att Kungsbacka hade de näst högsta kostnaderna för ledning och 

administration per brukare i jämförelsematerialet, 4028 kr per brukare. I nyckeltalet så ingår 

de förvaltningsövergripande lednings- och stödresurser kommunerna har riktat mot barn- och 

ungaområdet samt verksamhetens direkta lednings- och stödresurser3  

I nyckeltalet ingår inte kostnader för 1:e socialsekreterare. De kostnaderna återfinns i 

nyckeltalet ”socialsekreterare, kostnad per brukare 0-19 år”. 

I jämförelsen kan konstateras att dimensioneringen av lednings och stödresurser skiljer 

kraftigt kommuner i mellan. Till viss del kan det möjligen förklaras med att större kommuner i 

högre grad har egna stödresurser på respektive förvaltning, vilket medför att den direkta 

kostnaden för ledning och stöd per brukare blir högre. 

I de dokument Ensolution fått till sig framgår att det finns ett ledningskontor på förvaltningen. 

Förvaltningsledningskontoret. Utöver det finns vissa direkta administrativa resurser på vissa 

av enheterna. Total finns 4,0 årsarbetare administrativt stöd på avdelningen Myndighet stöd 

 
2 Datan är hämtat från KPB resultat 2019 i Kungsbacka och fem andra kommuner i Göteborgs- och 
Stockholmsregionen. Informationen är lika hanterad i samtliga kommuner. 
3 Förvaltningsövergripande ledningsresurser ”nycklas ut” på alla verksamheter baserat på deras andel 
av förvaltningens totala kostnader. Här ingår bla kostnader för förvaltningsledningskontoret. 

Kungsbacka 

2019

Härryda  

2019

Haninge 

2019

Järfälla   

2019

Strängnäs 

2019

Mölndal  

2019

Ledning och adm kostnad per brukare 0-19 år 4 028 1 772 1 853 2 648 684 4 678
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och behandling fördelat på 1,0 tjänst var på Barn och unga, Vuxen, Funktionsstöd och 

Familjehem. Det pågår dock en översyn av de administrativa resurserna på avdelningen. 

Generellt framkommer från intervjuerna att det finns en osäkerhet i organisationen vilken 

form av administrativt stöd verksamheten kan förvänta sig. Barn och unga påtalar att de har 

administrativt stöd kopplat till fakturahantering och vårdavgifter, i övrigt har respondenterna 

haft svårt att mer konkret redogöra för vilket administrativt stöd verksamheten får. 

Genomgående framförs också uppfattningen att det administrativa stödet minskar – dock 

oklart på vilket sätt. 

Förvaltningsledningskontoret innehåller tre stöd/administrativa grupper. En HR-grupp som 

också innefattar kommunikationskompetens, en administrativ grupp där förvaltningen samlat 

nämndsekreterar-, jurist-, arkivarie-, registrator- och administrativ kompetens samt en 

ekonomi och utvecklingsgrupp. Den senare innehåller, utöver ekonomistöd, även 

utvecklingsledare, projektledare samt socialt ansvarig samordnare (SAS). 

Det framgår av jämförelsen att Kungsbacka resursmässigt tillhandhåller mer lednings- och 

administrativt stöd till verksamheten än majoriteten av kommunerna i underlaget. Trots det 

finns en uppfattning i verksamheten att administrativt stöd minskat och i vissa fall saknas. 

Det kan vara en uppfattning som hänger ihop med vad respektive avdelning/grupp definierar 

som administrativt stöd. De kompetenser och det stöd som återfinns på 

Förvaltningsledningskontoret uppfattas främst vara av mer strategisk karaktär. 

Utvecklingsledare, kommunikatörer, HR-generalister mfl. stöttar vanligen ledning i mer 

övergripande eller strategiska frågor kopplat till respektive professions speciella kompetens. 

Administrativt stöd kopplat till vardagsverksamheten bedöms inte tillhandahållas via den 

sortens resurser. I jämförelsen återfinns kostnaderna för hela (respektive verksamhets andel) 

Förvaltningsledningskontoret. 

Det framkommer, som tidigare nämnts, att Kungsbacka saknar tydliga och dokumenterade 

uppdrag, riktlinjer, arbetsprocesser för myndighetsutövning m.m. För den sortens stöd bör 

nämnda inriktning och kompetens vara relevant. 

Kostnaderna för 1:e socialsekreterare återfinns inte i ovanstående nyckeltal. I samtliga 

intervjuer framhålls att det är denna funktion som i huvudsak uppfattas tillhandahålla det 

ledningsstöd handläggarna efterfrågar i sitt vardagsarbete. I övriga kommuners nyckeltal 

återfinns inte heller kostnaderna för denna grupp, men i Kungsbacka uppfattas 1:e 

socialsekreterarrollen ha en tydligare ”chefsfunktion” än i många andra kommuner. 

I de intervjuer som gjorts under arbetets genomförande har det återkommande lyfts att 

socialsekreterare, men även andra funktioner, upplever en hård arbetsbelastning. 

Representanter för såväl Barn- och ungaenheten som Funktionsstödsenheten har menat att 

ärendemängden är hög och har ökat de senaste året-/en. 

Flera av de intervjuade har påtalat att frågan kring antal ärenden är en av de mest aktuella i 

respektive grupp och att så varit fallet under en period. Hur många parallella ärenden en 

socialsekreterare förväntas kunna hantera uppfattas vara i fokus för många i organisationen. 

Samtidigt har varken de intervjuade socialsekreterarna, 1:e socialsekreterare eller 

enhetschefer kunna ta fram uppgifter om hur många ärenden respektive handläggare 
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ansvarar för parallellt. På frågan om hur många utredningar och pågående insatser en 

socialsekreterare i normalfallet ansvarar för så saknas konkreta svar. De uppgifter Ensolution 

har fått till sig från respondenterna har varit deras ungefärliga uppskattning.  

För att objektivt försöka tydliggöra hur arbetsbelastning och ärendemängd ser ut på Barn-och 

ungaenheten och Funktionsstödsenheten så har Ensolution tittat på antalet öppna/pågående 

utredningen samt antalet pågående insatser vid dessa enheter vid två givna datum, samt hur 

många utredningar som genomförts under hela 2020. 

Under 2020 genomfördes 1276 barn- och ungautredningar i Kungsbacka kommun. I 

verksamhetsstatistiken framgår att dessa utredningar genomförts av 45 unika handläggare. I 

genomsnitt har en handläggare genomfört 28 utredningar under 2020. I materialet framgår 

att 5 av de 45 handläggarna inte organisatoriskt tillhört Barn- och ungaenheten, utan 

antingen varit konsulter eller hört till Familjehemsenheten. Rensas statistiken från dessa 

utredningar så kvarstår att Barn- och ungaenheten genomfört 1251 utredningar under 2020 

och att det varit 40 unika handläggare som genomfört dessa. Det motsvarar 31 utredningar 

per handläggare under året. I realiteten skiljer dock antalet genomförda utredningar 

socialsekreterarna i mellan ganska markant. I tabellen nedan framgår hur många av 

utredarna som återfinns i ett antal olika intervall (hur många utredningar som genomförts 

under året). 

Tabell 2 Antal utredningar per handläggare, barn- och unga 

 

Anledningen till skillnaden mellan handläggarna kan variera. Vissa socialsekreterare kan ha 

jobbat mindre än hela 2020 då de antingen anställts eller slutat under året. Vissa av de 

registrerade handläggarna i statistiken är 1:e socialsekreterare, som i liten utsträckning 

utreder egna ärenden. I några fall rör det sig om konsulter eller socialsekreterare utanför 

Barn- och ungaenheten, som enbart varit involverade i ett fåtal utredningar. 

För att ytterligare få en bild av socialsekreterarnas arbetsbelastning har Ensolution tagit fram 

statistik på antal pågående utredningar vid två specifika datum under året. Detta bör ge en 

bild av vad en socialsekreterare har att hantera parallellt vid en given tidpunkt. 

Tabell 3 Antal handläggare samt genomsnittligt antal utredningar per handläggare 31/3 

 

Vid det aktuella datumet fanns det 31 handläggare på Barn- och ungaenheten som hade 

minst en pågående utredning. I genomsnitt hade varje handläggare 8 öppna utredningar. Till 

detta kommer att enheten hade 451 gällande beslut om pågående insatser. Det medför att i 

genomsnitt så ansvarade handläggarna även för 15 pågående insatser. Fördelningen av de 

pågående insatserna var som följer av tabellen nedan: 

 

Antal utredningar per handläggare under 2020

Antal handläggare

0-14 st utredningar 17

15-30 st utredningar 6

31-49 st utredningar 13

50-70 st utredningar 9

45

Antal handläggare som har pågående utredningar 31/3 31

Antal pågående utredningar 31/3 2020 246

Genomsnitt antal utredningar per handläggare 31/3 2020 8
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Granskas utredningsläget den sista oktober så framgår att det genomsnittliga antalet öppna 

utredningar per handläggare ökat till 10 stycken och antalet pågående insatser till 16. 

Ökningen förklaras dels av att det totalt sett är två färre handläggare som har öppna 

utredningar, samt att antalet pågående utredningar och insatser är högre än i slutet av mars. 

Tabell 4 Antal handläggare samt genomsnittligt antal utredningar per handläggare 31/10 

 

Nedan specificeras de pågående insatserna. 

 

I intervjuerna har respondenterna genomgående uppskattat att antalet pågående utredningar 

per handläggare är högre en vad statistiken ovan visar. Vanligen har skattningarna legat på 

mellan 12-15 utredningar per handläggare upp till 20 utredningar per handläggare. 

Det har inte gått att erhålla tillförlitliga jämförelseuppgifter vad gäller antalet utredningar per 

år eller antalet pågående utredningar vid givna datum. För att sätta Kungsbackas belastning i 

relation till andra så har nedanstående jämförelse gjorts.  

 

Alkohol o drogkontroll 30 

Enskilt samtalsstöd 229 

hvb/sis 9 

ext öppenvård 7 

ext boende 14 

int famhem 39 

kons famhem 22 

kontaktfamilj 28 

kontaktperson 53 
programvsh 
öppenvård 18 

ungdomstjänst 2 

  451 

 

Antal handläggare som har pågående utredningar 31/10 29

Antal pågående utredningar 31/10 2020 292

Genomsnitt antal utredningar per handläggare 31/10 2020 10
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Tabell 5. Antal brukare 0-19 år per soc.sekr och soc.sekr kostnad per brukare 

 

Av tabellen ovan framgår att Kungsbacka är den av de jämförda kommuner som har det 

lägsta antalet brukare 0-19 år per årsarbetare socialsekreterare i materialet.4 I Kungsbacka 

går det 18 brukare 0-19 år per årsarbetare. En kommun utöver Kungsbacka, Järfälla, har 

färre än 30 brukare per årsarbetare socialsekreterare, övriga har 30 eller fler. 

Utifrån ovanstående så har följaktligen Kungsbacka även de högsta kostnaderna för 

socialsekreterare per brukare för målgruppen barn och unga (0-19 år). Kungsbackas 

kostnader är i detta sammanhang 35 procent högre än den kommun med näst högst kostnad 

per brukare (Järfälla). 

Vad gäller ärendemängden på Funktionsstödsenheten så visar statistik från 

verksamhetssystemen att enheten har hanterat 513 utredningar under 2020. Av dessa har 

390 st inletts under året – resterande hade påbörjats under 2019, men avslutats först under 

2020. Det finns 20 unika handläggare som har registrerats för någon utredning under 2020, 

vilket innebär att i snitt har handläggarna hanterat 26 utredningar var. Gör vi samma 

granskning som tidigare avseende pågående utredningar och insatser vid två specifika 

datum så framkommer följande. 

Tabell 6 Antal handläggare samt genomsnittligt antal utredningar per handläggare 31/3 

 

Den sista mars fanns det 16 unika handläggare på funktionsstödsenheten med minst en 

pågående utredning. Totalt var 139 utredningar ”öppna” vilket ger ett genomsnitt på 9 

utredningar per handläggare. Vid samma tidpunkt fanns det 900 pågående beslut om 

insatser. Fördelas dessa jämt mellan handläggarna så hade varje handläggare även ansvar 

för 56 pågående insatser. Nedan specificeras de aktuella insatserna. 

 
4 I nyckeltalet ingår även kostnader för 1:e social sekreterare 

Kungsbacka 

2019

Härryda  

2019

Haninge 

2019

Järfälla   

2019

Strängnäs 

2019

Mölndal  

2019

Antal brukare 0-19 år per ÅA 18 37 31 25 39 30

Soc.sek. kostnader per brukare 0-19 år 36 636 kr 17 795 kr 21 186 kr 27 109 kr 16 084 kr 24 930 kr

Soc.sek. kostnader per brukare 0-19 år exkl. admin 32 607 kr 16 022 kr 19 334 kr 24 461 kr 15 400 kr 20 252 kr

Antal handläggare som har pågående utredningar 31/3 16

Antal pågående utredningar 31/3 2020 139

Genomsnitt antal utredningar per handläggare 31/3 2020 9
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Tabell 7 Antal handläggare samt genomsnittligt antal utredningar per handläggare 31/10 

 

Den sista oktober var det fortfarande 16 unika handläggare som hade minst en pågående 

utredning. Det totala antalet pågående utredningar var något lägre, 109 st, vilket ger ett 

genomsnitt på 7 pågående utredningar per handläggare. Vid samma tidpunkt fanns det 921 

pågående insatser, vilket att en handläggare i genomsnitt hade 58 pågående insatser.  

 

Även inom Funktionsstödsenheten uppfattade handläggare och 1.e socialsekreterare 

genomgående ett högre antal pågående utredningar än vad statistiken visar. På 

Funktionsstödsenheten finns en uppdelning mellan handläggarna som inte återspeglas i 

ovanstående siffror. Vissa av barn- och ungdomshandläggarna på enheten hanterar nya 

ansökningar medan andra hanterar omprövningar. Det går inte att avgöra andelen 

utredningar baserat på nya ansökningar respektive omprövningar i materialet ovan. 

I rollen som socialsekreterare går det att läsa in olika uppgifter beroende på synsätt. 

Uppdraget i Kungsbacka är riktat mot de myndighetsutövande funktionerna av 

organisationen, och i analys kring ärendemängd, arbetsbelastning och dimensionering utgör 

socialsekreteraren som handläggare i myndighetsrollen uppdragets utgångspunkt.  

DV 244 

Pers ass 51 

ledsag 65 

k-pers 55 

avlösar 33 

korttidsvistelse 165 

Korttidstillsyn 63 

LSS boende barn 13 

LSs boende vuxen 209 

annan kommun 2 

  900 

 

Antal handläggare som har pågående utredningar 31/10 16

Antal pågående utredningar 31/10 2020 109

Genomsnitt antal utredningar per handläggare 31/10 2020 7

DV 260 

Pers ass 48 

ledsag 63 

k-pers 59 

avlösar 37 

korttidsvistelse 166 

Korttidstillsyn 58 

LSS boende barn 16 

LSs boende vuxen 212 

annan kommun 2 

  921 
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Vid intervjuer med såväl socialsekreterare som 1:e socialsekreterare och enhetschefer 

konstateras att socialsekreterarrollen inte tydligt definierats. Ur ett myndighetsperspektiv kan 

utredning av individers behov, beslutsfattande kring rätt till stödinsatser och uppföljning av 

pågående insatser sägas vara socialsekreterarens ”kärnuppdrag”. Av ett sådant perspektiv 

följer att arbetsbelastningen främst är kopplat till antalet pågående utredningar och pågående 

insatser respektive handläggare har att hantera. De ovan redovisade statiskuppgifterna 

avseende handläggares ärendemängd uppfattas inte som så höga att det bör innebära en 

oskälig arbetsbelastning på socialsekreterargruppen (gäller både för Barn- och ungaenheten 

och Funktionsstödsenheten). I intervjuerna framkommer dock att socialsekreterare även 

uppfattar/önskar att de skall utföra mer kvalitativt socialt arbete kopplat till klienter/brukare. 

Exakt vad som menas eller vilken instans som förväntar sig det är oklart.  

Vad som leder till att socialsekreterare uppfattar sig vara hårt belastade är oftast kopplat till 

det uppfattade ansvaret i rollen. Hur arbetet är upplagt och vilka arbetsuppgifter som ingår 

påverkar också belastningsnivån. För en ”rent myndighetsutövande utredare” uppfattas, som 

tidigare nämnts, inte ärendemängden i Kungsbacka, varken inom Barn- och ungaenheten 

eller Funktionsstödsenheten som hög. I andra kommuner kan socialsekreterare/LSS-

handläggare ha fler pågående utredningar eller fler utredningar att hantera per år. Innefattar 

rollen andra dimensioner än myndighetsutövning, behöver utrednings-/ärendevolymen 

självfallet anpassas efter det.  

Vid intervjuer framkommer att socialsekreterare under en vanlig arbetsvecka ägnar sig åt en 

mängd andra arbetsuppgifter utöver vad som är kopplat till myndighetsuppdraget direkt riktat 

mot klienter. Det skall direkt sägas att det inte är möjligt eller genomförbart i någon 

organisation att handläggare ägnar all tillgänglig arbetstid till direkt klient eller brukararbete. 

Däremot bör en myndighetsutövande organisation fundera över vilka övriga arbetsuppgifter, 

sammankomster eller andra moment i handläggarnas vardag som planeras in och som 

kräver tid av socialsekreterarna. Ensolution bad socialsekreterarna på 

Funktionsstödsenheten (barngruppen) att uppskatta hur mycket av deras tid som en vanlig 

arbetsvecka går till annat en utredning eller uppföljning av insatser kopplat till en enskild 

individ (dvs myndighetsrollen). I genomsnitt bedömde de att mellan 12 – 15 timmar per 

handläggare och vecka ägnas åt annat. Det motsvarar mellan 30 och 37,5 procent av varje 

heltidshandläggares arbetstid.  

Frågan rörande socialsekreterarnas arbetsbelastning uppfattas av Ensolution som aktuell i 

de intervjuade verksamheterna. Såväl handläggare som ledningsfunktioner lyfter denna, 

ibland ur olika perspektiv. Vad som upplevs som en hård arbetsbelastning är i första hand en 

subjektiv uppfattning, men Ensolution har med det sagt försökt åskådliggöra dimensionering 

och belastning uttryckt i ärendemängd i Kungsbacka samt i några andra kommuner. Som 

framgår så uppfattas Kungsbackas resurser uttryckt i kostnader för ledning och 

administration per brukare inom barn och ungdomsområdet vara höga jämfört övriga 

kommuner i urvalet. Endast en kommun har högre kostnader när dessa nyckeltal jämförs. 

Betraktas nyckeltalet antalet klienter per socialsekreterare så har Kungsbacka klart minst 

klienter 0-19 år per socialsekreterare i urvalet. Även om socialsekreterarkostnad per klient 

räknas fram så har Kungsbacka den högsta kostnaden bland de granskade kommunerna. 

Slutsatsen av ovanstående blir då att ur ett resursperspektiv så går det inte att hävda att 

Kungsbacka saknar eller har mindre resurser för handläggning eller stöd till densamma än 

vad som återfinns på annat håll, däremot tvärt om. I urvalet har Kungsbacka tydligt mest 

resurser kopplat till myndighetsutövning riktat mot barn och unga av samtliga jämförda 

kommuner.  
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När granskningen riktas mot antal genomförda utredningar i förhållande till antalet 

handläggare så saknas tillförlitligt jämförelsematerial. Följande situation påvisas dock i 

Kungsbacka. Inom Barn- och ungaenheten genomförde en handläggare i snitt 31 utredningar 

under 2020. Vid en given tidpunkt under året hade den genomsnittliga handläggaren mellan 

8 och 10 pågående utredningar. Motsvarande uppgifter för Funktionsstödsenheten var 27 

utredningar per handläggare och år samt 7 till 9 pågående utredningar vid en given tidpunkt. 

Utan att ha tillgång till kvalitetssäkrade uppgifter från andra kommuner, så bedöms dock 

ovanstående nivå inte vara högre än vad som kan förväntas i branschen. Det är svårt att 

uppfatta den faktiska ärendemängden som anledningen till den upplevda arbetsbelastningen 

– åtminstone utifrån perspektivet att antalet utredningar etc skulle vara högre i Kungsbacka 

än på annat håll. Det går inte heller att påstå att handläggarresurserna per klient speglar en 

ohållbar situation i kommunen. Som nämnts har Kungsbacka tydligt lägst antal klienter per 

handläggare i den jämförelse som gjorts, samt som en följd av det högst 

socialsekreterarkostnad per klient5 Det kan i sammanhanget nämnas att kostnaderna för 1:e 

socialsekreterare återfinns i nyckeltalet ”socialsekreterarkostnad per brukare”, men uppfattas 

i första hand vara ett ledningsstöd i Kungsbacka. Enligt vad som framkommit i arbetet har 

denna grupp få egna individärenden, men bidrar i detta sammanhang till att ”öka” 

resursmängden i det granskade nyckeltalet. Det bör dock nämnas att övriga kommuners 

nyckeltal också innehåller denna roll.  

Utifrån ovanstående bör möjligen uppmärksamhet riktas på socialsekreterar-/ 

handläggarrollen och arbetsprocesser (handläggningsprocessen). Möjligen finns en 

diskripens mellan olika funktioners bild av vad som ingår i socialsekreterarrollen på 

Myndighetsenheten. Uppfattar socialsekreterare att åtagandet i rollen omfattar mer än själva 

myndighetsarbetet kan det i sin tur vara en del av förklaringen till en hög upplevd 

arbetsbelastning trots att statisk (antal utredningar per handläggare etc) inte påvisar det. 

Vidare kan otydligheter i arbetsprocess och moment i denna bidra till oönskad resursåtgång, 

utan att resultatet i myndighetsutövningen påverkas positivt.  

 

I det ursprungliga uppdraget till Ensolution så ligger att genomlysa Kungsbackas 

öppenvårdsverksamhet i egen regi inom individ- och familjeområdet. Förvaltningsledningen 

önskade få en granskning baserat på i vilken utsträckning inriktning, dimensionering och 

kompetens motsvarar behovet av öppenvård.  

Under arbetets genomförande så har socialnämnden i Kungsbacka kommun beslutat att ta 

fram en tidsplan för att konkurrensutsätta öppenvårdsverksamheten i kommunen. Görs en 

konkurrensutsättning kvarstår öppenvårdsverksamheten inte i egen regi. Av den anledningen 

kommer denna rapport inte vidare avhandla resultatet av genomlysningen av 

öppenvårdsverksamheten, utan återrapporteras till uppdragsgivaren i separat material. 

 

 

Det är via handläggningsprocessen kommunens myndighetsutövning inom 

socialtjänstområdet uppstår. Nästan alla kostnader en kommun har inom individ- och 

 
5 Avser klienter/brukare 0-19 år inom Individ- och familjeomsorgen. 
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familjeomsorgen eller funktionshinderomsorgen uppstår genom biståndsbeslut. Av den 

anledningen är myndighetsprocessen och styrning av densamma central för att påverka 

verksamheternas kostnadsnivå. I inledningen av denna rapport redogörs för vad som normalt 

krävs för att en kommun skall kunna styra sin myndighetsutövande funktion.  

Utöver en önskan om att kunna påverka kostnadsutvecklingen i verksamheten är styrning av 

myndighets-/handläggningsprocessen viktig då det omgärdas av ett flertal regler. En 

kommuns myndighetsutövande funktion måste säkerställa att utredningar och beslut i 

individärenden är rättssäkra och följer den formalia lagstiftning och regelverk stipulerar. 

Medborgare skall garanteras lika behandling, transparens, delaktighet och förutsägbarhet vid 

myndighetsutövning. Kommunen behöver alltså tydliggöra för såväl handläggare som 

klienter/brukare och andra intressenter hur myndighetsutövningen skall genomföras och hur 

tolkning av rätt till kommunala insatser går till i den egna organisationen.  

 

Generellt så saknas formella styrdokument för myndighetsutövning för de granskade 

verksamheterna i Kungsbacka kommun. Det saknas politiska riktlinjer för att tydliggöra hur 

kommunen tolkar ”skälig levnadsnivå” enligt SoL eller ”goda levnadsvillkor” enligt LSS. 

Avsaknad av denna sorts styrdokument medför att tolkningen av vad lagstiftningen innebär 

för olika medborgarbehov i stället överlåts åt avdelning, arbetsgrupp eller ibland den enskilda 

handläggaren. Vid intervjuerna svarar flera av respondenterna att de bedömer att det finns 

en gemensam bedömningsnivå/ambitionsnivå i gruppen – men att den ”växt fram” kollegor i 

mellan. I vilken utsträckning den delas av förvaltningsledning eller nämnd är däremot oklart. 

Funktionsstödsenheten har, enligt de intervjuade, på egen hand arbetat fram ett dokument 

som skall tydliggöra hur organisationen ser på individuella behov och medborgares rätt till 

insatser enligt LSS-lagstiftningen. Det finns dock oklarheter, som tidigare nämnts, kring 

vilken officiell status detta dokument har. Ett sådant regelverk skall för att vara formellt 

korrekt och gällande ha beslutats av den politiska instans som av Kommunfullmäktige utsätts 

till att ansvara för den aktuella verksamheten, vanligen en facknämnd. 

Vid utvärdering av en organisations resultat måste resultatet kunna relateras till vad som 

skall ha utförts/presterats. Det är svårt att värdera såväl resultat som behov av resurser och 

förmågor, om organisationens uppdrag inte uttalats. Ensolution har av detta skäl frågat efter 

uppdragsbeskrivningar eller andra styrdokument i Kungsbacka som tydliggör vad olika 

avdelningars uppdrag mot kommuninvånarna är eller vad som förväntas från 

uppdragsgivaren. Varken Barn- och ungaenheten eller Funktionsstödsenheten har denna 

form av styrdokument. På fråga om hur handläggare eller andra funktioner vet vad som skall 

åstadkommas, svarar respondenterna oftast det styrs av lagstiftning.   

Som nämnts i tidigare avsnitt i rapporten finns det vissa frågetecken kring om det finns en 

gemensam uppfattning om vad socialsekretterarrollen innefattar. Kungsbacka har inte i 

någon form av styrdokument tydliggjort det. Ensolution har efterfrågat roll- och 

ansvarsbeskrivningar för olika funktioner, vilket saknas. Då frågan kring socialsekreterarnas 

arbetsbelastning uppfattas som central i flera av de intervjuade grupperna, kan ett 

tydliggörande av vad som ingår och är centralt i olika funktioners roll och uppdrag vara 

väsentligt. Under arbetets genomförande har även frågan kring uppdrag, roll och mandat 

lyfts vad gäller funktionerna 1:e socialsekreterare och enhetschef. Båda funktionerna har en 
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arbetsledande roll, men hur fördelningen av ansvar och mandat rollerna i mellan ser ut 

väcker vissa frågetecken i Kungsbacka. 

I chefsrollen ligger vanligen det formella ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och 

arbetsmiljö, så även i Kungsbacka kommun. I detta arbete har fokus legat på Barn- och 

ungaenheten och Funktionsstödsenheten. Via intervjuer, men även genom granskning av 

kommunens delegationsordning, framkommer att enhetschefsrollen i relativt liten 

utsträckning faktiskt påverkar vardagsverksamheten inom ovan nämnda områden. Den 

funktion som i första hand styr arbetsmiljö, hur det ekonomiska utfallet i gruppen eller för 

avdelningen faller ut eller utveckling av arbetsmetoder uppfattas vara 1:e socialsekreterarna. 

På såväl Barn- och ungaenhetens som Funktionsstödsenheten är det 1:e socialsekreterare 

som fördelar ärenden. Det är 1:e socialsekreterare som handleder och stöttar handläggare i 

enskilda ärenden, men även håller i ärenderagningar och övriga aktiviteter som syftar till en 

gemensam och lika bedömningsnivå i gruppen. Det är 1:e socialsekreterare som har 

delegation på majoriteten av de insatser där delegationen ligger ovanför 

socialsekreterarnivån. I en myndighetsutövande organisation uppstår den ekonomiska 

konsekvensen för kommunen genom biståndsbesluten. Det innebär att den funktion som har 

organisationens rätt att fatta beslut om olika insatser kommer vara den som kan påverka det 

ekonomiska resultatet. Något tillspetsat kan det sägas att, åtminstone för de granskade 

enheterna, har organisationen givit ansvaret för ekonomi, personal, verksamhetsutveckling 

och arbetsmiljö till enhetschef, medan mandatet för nämnda områdena ligger hos 1:e 

socialsekreterare 

Intervjuerna framkommer att såväl Barn- och ungaenheten som Funktionsstödsenheten har 

veckovisa ärendedragningar där alla socialsekreterare samt 1:e socialsekreterare deltar. Det 

är främst dessa sammankomster som respondenterna framhåller på frågan om 

organisationen har tagit fram olika strukturer i arbetsprocessen för att säkra likabedömning 

handläggare i mellan. Utöver ärendedragningarna så lyfts att handläggare har tillgång till 

digital juridiktjänst (för att granska domstolsutslag m.m) samt regelbunden handledning. 

Funktionsstödsenheten har, som tidigare nämnts, tagit fram ett kvalitetsledningssystem i 

vilket det framgår hur ärendegång är tänkt att gå till, från att en ansökan/aktualisering 

inkommer till hur utredningar skall genomföras och hur beslut och uppföljning av beslut skall 

gå till. Till detta kommer redan påtalade ”Övergripande rutin gällande myndighetsutövning, 

funktionsstöd för insatser inom LSS och SoL”. I dokumentet tydliggörs tolkning av begreppen 

skälig levnadsnivå/goda livsvillkor Motsvarande strukturer återfinns inte inom IF-området. 

Inom IF området så menar såväl 1:e socialsekreterare som flera av de intervjuade 

handläggarna att alla utredningar granskas av 1:en, vilket i sig innebär att det finns en 

likabedömningsstruktur inom gruppen. Av delegationsordningen framgår att det är 1:e 

socialsekreterare som har rätt att fatta beslut om att avsluta utredning. Några av de 

intervjuade 1:e socialsekreterarna menar att detta är en garanti för att inga utredningar 

avslutas och beslut om insatser fattas utan de är involverade, och kan säkra att bedömning 

följer praxis.  

I uppdragsbeskrivningen till detta uppdrag står att Ensolution skall granska om 

handläggningsprocessen i Kungsbacka uppfattas fungera ändamålsenlig. En ändamålsenlig 
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och effektiv myndighetsprocess bör säkra att organisationens bild av lagstiftarens intention 

återspeglas i biståndsbeslut, att formaliakrav på myndighetsutövning uppfylls och att arbetet 

genomförs effektivt utan behov av överdrivna resurser. 

För att avgöra om Kungsbackas handläggningsprocess uppfyller ovanstående kriterier och 

kan bedömas vara ändamålsenlig, hade krävts att kommunen kunnat tydliggöra 

ambitionsnivå i några insatser. Det saknas som nämnts riktlinjer eller andra dokument mot 

vilka Ensolution kan jämföra faktiskt utfall från de granskade avdelningarna och grupperna. 

Det medför att det inte går att bedöma om de faktiska besluten om insatser i omfattning och 

inriktning överensstämmer med kommunens ambitionsnivå. Det försvårar även en 

granskning av bedömningsnivå handläggare i mellan. I ett försök att granska 

bedömningsnivå inom Funktionsstödsenheten har Ensolution utgått från 

delegationsordningen vad gäller insatserna personlig assistans och ledsagarservice. 

Handläggarna på enheten har delegation på upp till 30 timmar i veckan personlig assistans 

och upp till 20 timmar i månaden för ledsagarservice. Beslut överstigande dessa nivåer skall 

enligt delegationsordningen tas av 1:e socialsekreterare.  

Hypotesen i ovanstående resonemang är att delegationsordningen och nivån handläggare 

har delegation på ev skulle kunna ha utvecklats till en praxis eller norm för de aktuella 

insatserna. I tabellerna nedan redovisas resultatet. 

Tabell 8 andel beslut personlig assistans LSS som överstiger 30 h/v   

Totalt under 2020 fanns det 114 pågående beslut avseende insatsen personlig assistans 

LSS (SFB ingår ej i detta underlag). Av dessa omfattade majoriteten, 77 st eller 68 procent 

mer än 30 timmar i veckan, dvs översteg handläggarnas delegation. Av de resterande 

besluten så återfinns det absoluta flertalet, 33 av 37 st i intervallet 0 – 20 timmar per vecka. 

Fyra beslut avser mellan 21 och 30 timmar per vecka. Av ovanstående följer att det inte går 

att hävda att delegationsgränsen för handläggarna styr beslutsfattandet. Hade så varit fallet 

borde en tydligt högra procent av besluten återfunnits i intervallet 21 – 30 timmar i veckan. 

Granskas besluten rörande ledsagarservice så framkommer följande: 

Tabell 9 andel beslut ledsagarservice LSS som överstiger 20 h/mån 

 

Pers ass LSS

Hur stor andel av besluten överstiger 30 timmar per vecka (ej SFB)

77 av 114 beslut 68%

0-20 h/v 33 29%

21-30 h/v 4 4%

31 < h/v 77 68%

114 100%

Ledsagarservice

Hur stor andel av besluten överstiger 20 timmar per månad?

29 av 111 beslut 26%

0-14 h/månad 39 35%

15-20 h/månad 43 39%

21 < h/månad 29 26%

111 100%
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Inte heller avseende insatsen ledsagarservice verkar handläggarnas delegation ”styra” 

insatsens omfattning i någon nämnvärd utsträckning. Flest beslut återfinns dock i intervallet 

15-20 timmar per månad, men bedömning görs att det troligen inte kan sammankopplas med 

handläggarnas delegation. Drygt 60 procent av besluten finns i de övriga intervallen. 

Ensolution drar därför slutsatsen att delegationsordningen inte ”ersätter” riktlinjer i 

bedömningssituationer, och därigenom utvecklas till någon form av norm eller praxis på 

Funktionsstödsenheten.  

I ett försök att spegla handläggningsprocessens ändamålsenlighet ur ett annat perspektiv så 

har andelen utredningar som avslutats inom 120 dagar granskats. I lagstiftning står bl a att 

en utredning rörande enskild skall genomföras skyndsamt.6 Vad som är skyndsamt kan 

variera beroende på inriktning och/eller omfattning av hjälpbehovet. Lagstiftaren slår dock 

fast att 120 dagar utgör en gräns för när utredningar rörande persons behov av hjälp och 

stöd skall vara utrett och bedömt. Det finns vidare regler för hur en kommun skall agera om 

en utredning inte kan genomföras och avslutas inom den fastslagna tiden.7 

Ensolution har granskat hur stor andel av alla utredningar som genomförts under 2020 som 

avslutats inom den anvisade tiden (120 dagar) samt i vilken utsträckning de utredningar som 

krävt längre utredningstider har föregåtts av ett korrekt beslut att förlänga utredningstiden. 

Tabell 10 Andel utredningar på Barn och ungaenheten som avslutats inom 120 dagar 

 

Som synes avslutades drygt 60 procent av alla barn- och ungdomsutredningarna under 2020 

inom de stipulerade 120 dagarna i Kungsbacka kommun. Det innebär att nästan 4 av 10 

utredningar krävde längre tid än den fastslagna längden för att slutföras. Nedan visas hur 

resultatet ser ut fördelat på var i organisationen utredningarna genomfördes. 

Tabell 11 Fördelning av utredningar barn- och unga mellan enheter 

 

Den genomsnittliga utredningstiden för samtliga ärenden var 96 dagar år 2020. Om man 

analyserar hur detta fördelar sig kopplat till åldersintervall så ser det ut som nedan. 

Tabell 12 Utredningar per åldersintervall 2020, antal 

 

Det kan konstateras att de yngre barnen, 0-12 år i genomsnitt har längre utredningstider än 

de äldre (102 dagar jämfört med 86).  

 
6 11 kap 2 § SoL 
7 11 kap. 2 § andra stycket SoL 

Antal påbörjade och avslutade utredningar under 2020 662

Antal utredningar som avslutats inom 120 dagar 417

Andel utredningar som avslutats inom 120 dagar 63%

varav Barn- och ungdomsenheten 607

varav Familjeenheten 41

varav Mottagning 12

Utredningar per åldersintervall

Antal som påbörjats och avslutats under 2020 Genomsnittlig utredningstid

0-12 år 353 102

13-20 år 285 86

Ålder saknas (troligen sekretess) 24 105

662 96
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Totalt fanns det 246 utredningar under 2020 som tog längre tid att slutföra än 120 dagar. I 

statistiken återfinns 17 beslut om förlängd utredningstid. Speglar det på ett korrekt sätt de 

faktiska förhållandena, innebär det att i 229 utredningar har kommunen tagit längre tid på sig 

än vad lagstiftaren tillåter, utan att ha fattat beslut om förlängd utredningstid.   

Genomsnittlig utredningstid på Familjeenheten var 57 dagar under 2020. Det fanns 6 stycken 

utredningar (av 41) som tog mer än 120 dagar att genomföra. Motsvarande siffror för 

Mottagningsenheten var 84 dagar och 2 stycken utredningar som överskred utredningstiden. 

Vid intervjuerna framkommer uppfattningar om att det (främst inom Funktionsstödsenheten) 

kan ta lång tid från det att en ansökan/anmälan inkommer (aktualiserats) till det att en 

utredning inleds. Det lyfts att pga hög arbetsbelastning så fördelas inkomna ansökningar inte 

alltid ut till handläggare för utredning, då handläggarna i så fall bedömdes bli för hårt 

belastade (arbetsmiljöskäl).  

Tabell 13 Aktualiseringstid Funktionsstödsenheten, andel per intervall 

 

Ensolution har granskat statistiken i verksamhetssystemet avseende aktualiseringstider på 

Funktionsstödsenheten och Barn och ungaenheten. Under 2020 fanns det 371 

aktualiseringar på Funktionsstödsenheten i verksamhetssystemet. För 83 av dem, eller i 22 

procent av fallen, tog det mer än två veckor innan utredning inleddes. I 75 fall ( 20 %) var 

tiden mellan inkommen ansökan/anmälan och beslut om att inleda utredning mer än tre 

veckor. I det granskade materialet var den längsta tid som återfanns mellan att aktualisering 

skett och utredning påbörjat 219 dagar. 

Tabell 14 Aktualiseringstid Barn och ungaenheten, andel per intervall 

 

Avseende aktualiseringstider för Barn och ungaenheten såg det ut som i tabellen ovan 2020. 

Enheten hade 982 aktualiserade ärenden under året. En tydligt högre andel gick vidare till 

utredning inom 14 dagar (93 %). Mer än hälften av aktualiseringarna hanterades inom två 

dagar (54%). 

Den sista variabeln i försöket att värdera om handläggningsprocessen i Kungsbacka är 

ändamålsenlig är huruvida den kräver mer resurser än vad som är nödvändigt. I det 

Hur lång tid mellan aktualisering upprättad till beslut om att inleda utredning:

0-2 dagar 247 67%

3-7 dagar 24 6%

8-14 dagar 17 5%

15-21 dagar 8 2%

22 > dagar 75 20%

371 100%

Hur lång tid mellan aktualisering upprättad till beslut om att inleda utredning:

0-2 dagar 526 54%

3-7 dagar 151 15%

8-14 dagar 237 24%

15-21 dagar 60 6%

22 > dagar 8 1%

982 100%
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kommunala uppdraget (enligt Kommunallagen) ligger att säkerställa ett effektivt användande 

av skattemedel.8   

Vad som är god ekonomisk hushållning i kommunens olika verksamheter är svårt att 

definiera. I bedömningen av om Kungsbackas handläggningsprocess uppfattas som 

ändamålsenlig kan konstateras att i en jämförelse med andra kommuner, avsätter 

Kungsbacka tydligt mer resurser än samtliga övriga kommuner i materialet avseende 

handläggare per klient samt mer än nästan samtliga rörande ledning och stödresurser per 

klient inom Barn och ungdomsområdet. Det finns inget i ärendestatistiken (antal pågående 

utredningar/insatser per handläggare) som signalerar att kommunen via sin dimensionering 

klarar att hantera en högre volym i myndighetsprocessen. 

I avsnittet ovan så har Ensolution, baserat på vad som framkommit vid intervjuerna och 

identifieras via ekonomi- och verksamhetsstatistik från vid Barn och ungaenheten och 

Funktionsstödsenheten, redogjort för vad som speglar myndighetsarbetet i Kungsbacka samt 

om det uppfattas som ändamålsenlig. Kopplat till vad som tidigare beskrivits karaktärisera en 

ändamålsenlig myndighetsprocess så har följande iakttagelser gjorts i Kungsbacka:  

 

➢ Det finns egenframtaget riktlinjer och kvalitetsledningssystem på 

Funktionsstödseneheten, saknas inom IF-området. Kvalitetsledningssystem 

innehåller processbeskrivning av ärendeprocessen 

➢ Inga dokumenterade uppdrag eller roll och ansvarsbeskrivningar 

➢ Strukturer för likabedömning – ärendedragningar (Metod), handledning, juridiskt IT-

stöd, delegation 1:e soc. sekreterare. Organisationen följer dock inte upp om 

resultatet blir lika. 

➢ Går inte att jämföra resultat av myndighetsarbetet mot ambitionsnivå – riktlinjer 

saknas (organisationens tolkning av ”skälig levnadsnivå och ”goda levnadsvillkor”) 

➢ Långa tider mellan inkommen ansökan och påbörjande av utredning – framkommer 

att ansökningar ”får ligga” till arbetsbelastning tillåter. 

➢ Hög andel utredningar som överstiger 120 dagar på Barn- och ungaenheten. 

➢ Resurskrävande jämfört andra granskade kommuner 

➢ Det är svårt för chefer och arbetsledning att få ”rättvisande och aktuella bilder” av 

verksamheten och resultatet av myndighetsarbetet. Svårt att få rättvisande statistik ur 

verksamhetssystemet. 

Sammantaget ger ovanstående att handläggningsprocessen får sägas vara ett område där 

Ensolution bedömer att det finns utvecklingspotential. 

 

 
8 Kommunallagen 11 kap 1 § ”god ekonomisk hushållning” 
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Kungsbacka kommun önskade via detta uppdrag få en bild av om kommunens 

dimensionering av lednings- och administrativt stöd på Myndighetsenheten uppfattas som 

avvikande jämfört med hur det ser ut på annat håll. De önskade även en analys av 

kommunens öppenvårdsverksamhet samt av ändamålsenligheten i handläggningsprocessen 

på Barn och ungaenheten samt Funktionsstödsenheten. 

Det kan i uppdraget konstateras att, baserat på de uppgifter som varit möjliga att ta fram, så 

har Kungsbacka mer resurser kopplat till ledning- och administrativt stöd än majoriteten av 

de granskade kommunerna i jämförelsematerialet. En kommun (Mölndal) har högre kostnad 

för ledning och administration/brukare 0-19 år9 

Granskas resurserna kopplat till handläggare så är Kungsbacka tydligt den kommun som har 

mest resurser uttryckt i ”socialsekreterarkostnad per brukare 0-19 år” av alla jämförda 

kommuner10 Kungsbacka har även minst antal klienter per årsarbetare, 18 st. I övriga 

kommuner varierar denna siffra från 25 st/årsarbetare till 37 st per årsarbetare. Motsvarande 

uppgifter har inte varit möjliga att ta fram för Funktionsstödsenheten. När rådande 

bemanning värderats utifrån antal utredningar och pågående insatser organisationen har att 

hantera framkommer följande. På Barn och ungaenheten har varje handläggare i genomsnitt 

8-10 pågående utredningar och 15-16 pågående insatser att hantera. Motsvarande nyckeltal 

för Funktionsstödsenheten är 7-9 pågående utredningar samt 56-58 pågående insatser. Det 

bör påpekas att i verkligheten fördelar sig inte belastningen enligt ovanstående, då antalet 

utredningar och uppföljningar inter fördelas jämt mellan handläggarna. Det bör beaktas att 

kostnaderna för 1:e socialsekreterare ingår i materialet.  

Det kan, som en följd av ovan, konstateras att Kungsbacka defacto lägger mer resurser än 

många kommuner på såväl lednings-/administrativt stöd till verksamheten som handläggare. 

Följaktligen bör en orimligt låg dimensionering inte vara förklaringen till att arbetsbelastning 

uppfattas som ”för hög”. Ensolution bedömer snarar att förklaringen till upplevelsen i 

Kungsbacka ligger i hur resurserna används.  

I avsaknad av dokumenterade verksamhetsuppdrag, tydliga roll- och ansvarsbeskrivningar, 

en organisationsgemensam bild av kommunens ambitionsnivå11 samt en dokumenterad 

arbetsprocess, så uppstår uppfattningar om vad som ingår i uppdrag och arbete separat i 

respektive arbetsgrupp och avdelning. Roller som i andra kommuner ingår i de resurser som 

används i handläggningen (1:e socialsekreterare) har inte den funktionen i Kungsbacka, 

vilket också kan medföra att trycket på resterande handläggare ökar. 

En ytterligare slutsats som dras i uppdraget är att förvaltningsledningen bör fundera om 

nuvarande fördelning av roll och ansvar olika funktioner i mellan är optimal. Det formella 

ansvaret för ekonomi, personal, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling återfinns i de olika 

chefsnivåerna. Det framkommer dock att inom Myndighetsavdelningen så är det snarare 1:e 

socialsekreterare som hanterar samtliga dessa områden i vardagen. Det är denna roll som 

har kommunens delegation på att fatta beslut om de flesta insatser där delegationen ligger 

ovanför socialsekreterare. Vidare så är det denna funktion som fördelar ärenden (avgör 

ärendemängd) och utgör stöd i ärenden, samt håller i de strukturer som finns för 

 
9 Det har bara varit möjligt att få fram detta nyckeltal inom barn och ungdomsområdet i jämförelsen 
10 Kungsbacka, Mölndal, Härryda, Järfälla, Strängnäs, Haninge 
11 Politiskt förankrade riktlinjer för biståndsbedömning 
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likabedömning (avgör ambition). Andra funktioners möjlighet att påverka eller förändra 

enheter/gruppers vardagsarbete uppfattas som begränsat.  

Avslutningsvis så är det svårt att, baserat på vad som framkommit i arbetet, bedöma 

handläggarprocessen på Barn och ungaenheten och Funktionsstödsenheten som optimal. 

Bedömningen görs på de grunder att kommunen har mest resurser kopplat till processen 

utan att en högre volym kommer ur den. Bilden stärks av det faktum att nästan 4 av 10 

utredningar på Barn och ungaenheten under 2020 överskred 120 dagar, den stipulerade 

längsta utredningstiden. I 17 av utredningarna hade beslut om utökad utredningstid tagits. På 

Funktionsstödsenheten tog det i genomsnitt 15 dagar mellan att en ansökan/anmälan 

inkommit till beslut om utredning inletts. Enligt lagstiftaren får tiden mellan att en 

ansökan/anmälan  inkommit till beslut om att inleda utredning fattats, inte överstiga 14 dagar. 

Den längsta uppmärksammade tiden under 2020 var 219 dagar i ett fall. 

Organisationen bedöms även behöva se över verksamhetens förutsättning att på ett effektivt 

sätt kunna få ”bilder av producerat resultat”. Det har genomgående varit utmanande att få 

fram kvalitetssäkrat verksamhetsstatistik, men även tillförlitlig redovisning av verksamhetens 

kostnader. Skall en ledning kunna fullgöra sitt styrningsuppdrag måste chefer och andra 

funktioner som har i uppdrag att styra, kunna ”se resultatet” av verksamhetens arbete. I en 

myndighetsutövande organisation är detta volymer insatser, insatsers omfattning, antal 

brukare med insatser etc, men även vilka målgrupper som får/har vilka insatser. Kan 

organisationen inte få fram rättvisande bilder av detta så kan olika chefer se effekterna av 

enhetens arbete. Vid förändringsarbete blir detta än mer centralt. 
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Nämnden för förskola & grundskola 

Nämnden för individ & familjeomsorg 

 

 

Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2020 

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 22 mars 2021 antagit bifogad 

revisionsrapport. Granskningens syfte har varit att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen har avsett kommunstyrelsen 

och samtliga nämnder. 

Granskningsrapporten översänds med önskemål att senast den 22 maj erhålla svar 

från nämnden för förskola & grundskola respektive nämnden för individ & 

familjeomsorg på nedanstående frågeställningar med anledning av de 

rekommendationer som redovisas till nämnderna i rapporten. 

• Vilka åtgärder avser nämnderna att vidta med anledning av de rekom-

mendationer som redovisas i rapporten? 

• När avser nämnderna att vidta eventuella åtgärder med anledning av de 

rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att 

vara genomförda? 

• Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att 

genomföra beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som 

redovisas i rapporten? 

Svaret på ovanstående frågor önskas elektroniskt till  

kommunrevision@kungsbacka.se senast den 22 maj. 

 

För revisorerna i Kungsbacka kommun 

Birgitta Litsegård  Stefan Strömgren 

Kommunrevisionens ordförande Vice ordförande kommunrevisionen 



 Revisionsrapport 2020 

 Genomförd på uppdrag av revisorerna 

 Mars 2021 
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1. Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning 

av nämnderna i Kungsbacka kommun. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna 

underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga 

nämnder och har genomförts genom protokollsgranskning, skriftliga frågor och nämnddialoger 

med styrelsens och nämndernas presidier. I figuren nedan redovisas granskningens 

sammanställda bedömning per nämnd och styrelsen utifrån områdena styrning, uppföljning 

och intern kontroll. 

Figur 1. Sammanställd bedömning av kommunens nämnder och styrelsen 

 

Antal av styrelse/nämnder som säkerställt eller i huvudsak säkerställt tillräcklig 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell 

Antal av styrelse/nämnder/beredningar som delvis eller i viss utsträckning säkerställt tillräcklig 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell 

Antal av styrelse/nämnder/beredningar som inte eller i begränsad utsträckning säkerställt 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens anvisningar 

 

I granskningen har förbättringsområden identifierats. Vi rekommenderar nämnden för 

förskola & grundskola samt nämnden för individ & familjeomsorg att:   

 Tillse att måluppfyllelsen för de antagna nämndmålen bedöms. 
 

Vi rekommenderar därtill nämnden för individ och familjeomsorg att: 

 Säkerställa att åtgärdsarbetet avseende nämndens ekonomi fortlöper enligt plan samt 
att arbetet tydligt följs upp och redovisas.  

  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi inga rekommendationer till övriga nämnder. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 

inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 

Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där 

framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Ytterligare beskrivning av bakgrunden framgår i bilaga 1. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed1. Den grundläggande granskningen syftar till att 

besvara följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt? 

 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och  

rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell.  

 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll? 

Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell och kommunala 

anvisningar. 

2.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och 

förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin 

grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga 

revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 1 §, om att kommunstyrelsen ska leda och samordna 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet 

 Kommunfullmäktiges mål och fokusområden 

 Kommunspecifik styrmodell och andra kommunspecifika styrdokument 

 

Kommunens styrmodell beskrivs i bilaga 2. 

Granskningens källförteckning finns i bilaga 3. 

 

1 Kommunrevisionen har under 2020 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom 

ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen. 
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3. Granskningens utgångspunkter 
Avsnittet beskriver granskningens utgångspunkter utifrån krav på kommunstyrelse, nämnder 

och beredningar i kommunens styrmodell och anvisningar. 

Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Kungsbacka kommuns styrmodell och 

anvisningar. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta med styrning, 

uppföljning och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser som redogörs 

för i efterföljande kapitel. 

Utifrån styrmodellen och anvisningar är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha genomfört 

följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp utifrån de 

mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt internkontrollarbete: 

 Verksamhet bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer 
1. Nämndbudget fastställd i enlighet med styrmodellen  
2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges och egna mål 

 
 Uppföljning och rapportering i enlighet med krav i styrmodell 

1. Målarbetet har följts upp per augusti och i årsredovisning 
2. Ekonomin har följts upp per april och augusti 
3. Om befarat underskott: Beslut om åtgärder 

4. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag2 
 

 Tillräckligt internkontrollarbete utifrån krav i anvisningar 
1. Arbetat fram och dokumenterat en riskanalys 
2. Fastställt internkontrollplan i enlighet med anvisningar  
3. Nämndbehandlat årets internkontrollrapport i samband med årsredovisning 

  

 

2 Innebörden av uppsiktsplikten definieras inte närmare i kommunens styrmodell eller 

kommunstyrelsens reglemente. Läs mer om granskningens utgångspunkter i bilaga 2. 
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4. Kommunstyrelsen 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med styrelsens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

4.1. Styrning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell3. 

4.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

4.2.1. Uppsikt över kommunens nämnder och bolag 

Inga avvikelser att notera för kommunstyrelsens uppsikt4.  

4.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

4.4. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med kommunstyrelsens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighets-

analys 2020 som utgångspunkt. 

 Mot bakgrund av rådande pandemi uppger presidiet att kommunens krisberedskap är 

god.  

 Organisationen på både politisk nivå och förvaltningsnivå beskrivs som robust. 

Presidiet uppger att styrelsen gemensamt beslutat att ej aktivera 

krisledningsnämnden då nödvändiga beslut kunnat fattas tack vare gott 

samarbete.  

 KSAU har under pandemin erhållit veckovisa uppdateringar. Kommunen har 

haft presskonferenser varje vecka där informationen sedan spridits vidare i lokal 

media.  

 Samverkan med Region Halland uppges ha förbättrats under krisen. 

Kommunen har haft löpande kontakt med regionen.   

 Kommunen har varit noga med att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring 

hemarbete.  

 Kommunens långsiktiga ekonomi beskrivs som en utmaning. Intäkterna växer 

långsammare än kostnaderna. De tillkommande statliga medel som kommunen 

erhåller på grund av rådande pandemi uppges underlätta för budgetåret 2021. Dock 

ser presidiet behov av ytterligare effektiviseringar och hushållning av ekonomiska 

medel på lång sikt. 

 

3 Kommunstyrelsen har inte antagit egna nämndmål. Kommunstyrelsens arbete med de 

kommunövergripande målen beskrivs men en bedömning av måluppfyllelsen görs inte. Det är därför 

inte tillämpligt att bedöma styrelsens måluppfyllelse i arbetet med de kommunövergripande målen. 

4 Vi noterar att uppsiktsplikten inte har konkretiserats eller definierats som en del av styrmodellen. 

Kommunrevisionen har i dialog med kommundirektör lyft frågan avseende kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt och ämnar fortsätta följa frågan.  
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 Presidiet beskriver att nämnden för individ & familjeomsorgs ekonomi fortfarande utgör 

en risk. Styrelsen erhåller rapportering månatligen från nämnden där nämndens 

handlingsplan för budget i balans följs upp. Uppföljningen visar att ekonomin är på rätt 

väg, däremot ser styrelsen ett fortsatt behov av tät uppföljning. Nämndens plan för 

budget i balans sträcker sig till 2022. 

 Presidiet uppger att bostadsbehovet utgör en utmaning för kommunen. Produktionen 

av bostäder matchar inte det behov som finns. Presidiet ser ett behov av att 

effektivisera processen för att kunna möta det ökande behovet.  

4.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Kommunstyrelsens arbete med de 

kommunövergripande målen har följts upp och kommenterats men en bedömning av 

måluppfyllelsen görs inte. Det är därför inte tillämpligt att bedöma styrelsens måluppfyllelse i 

arbetet med de kommunövergripande målen. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 

enlighet med styrmodell. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen utövat tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag 

i enlighet med reglemente. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till kommunstyrelsen. 
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5. Byggnadsnämnden 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

5.1. Styrning 

Tre av fem nämndmål bedöms ha uppnåtts. Ett nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är 

på rätt väg5 och ett bedöms inte ha uppnåtts6. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven 

i kommunens styrmodell. 

5.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

5.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

5.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Presidiet uppger att pågående pandemi har haft stor effekt på nämndens arbete. Då 

nämnden är en myndighetsnämnd ska distansmöten inte ha varit ett alternativ. 

Däremot har presidiemöten genomförts på distans.  

 Samverkan med nämnden för teknik kan stärkas. Nämnden har haft som ambition att 

genomföra möten mellan nämndernas presidier under 2020. En utmaning som behöver 

hanteras i samverkan är remisstider.  

 I SKR:s servicemätning Insikt får Kungsbacka ett nöjd kund-index om 40 för 2019. 

Presidiet uttrycker missnöjdhet med resultatet och beskriver att arbetet med bättre 

bemötande och tillgänglighet pågår. Exempelvis arbetar förvaltningen för att förbättra 

sin kommunikation gentemot sökande, bland annat i de brev som skickas ut.  

 Situationen med kompetensförsörjning har under året förbättrats. Presidiet beskriver 

att de har lyckats behålla väsentlig personal i större utsträckning än tidigare år.  

 Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för miljö & hälsoskydd slogs den 1 januari 

2020 samman till en förvaltning. Presidiet beskriver att omorganisationen har fungerat 

väl och att den har haft en positiv effekt på nämndens arbete avseende exempelvis 

remisstider.  

5.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en medelgod 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

 

5Nämndmålet: Byggnadsnämnden ska öka och stärka relationen med företagare. 

6Nämndmålet: Öka kundnöjdheten för byggnadsnämnden. 
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Vi bedömer vidare att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningens lämnar vi ingen rekommendation till byggnadsnämnden.  
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6. Nämnden för förskola & grundskola 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

6.1. Styrning 

Måluppfyllelsen för 2020 för de två nämndmålen har inte bedömts7. Inga avvikelser att notera 

i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

6.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

6.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

6.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Pågående pandemi har fått stora konsekvenser för nämndens verksamhet, främst 

avseende personal. 

 Hög korttidssjukfrånvaro mot bakgrund av rekommendationerna från 

Folkhälsomyndigheten har medfört hög sjukfrånvaro på ett antal arbetsplatser.  

 I det fall sjukfrånvaron av personal varit högre än sjukfrånvaron bland barn 

och elever har detta medfört att det ställts högre krav på flexibilitet och 

ändrade arbetssätt för medarbetare.  

 Förvaltningen införde ett vikariestopp för förskolorna för att säkra tillgången på 

vikarier till vård- och omsorgsförvaltningen vilket fick konsekvenser för 

verksamheterna.  

 Förvaltningen lånade även ut fyra skolsköterskor för att arbeta under ett par 

månader i vård- och omsorgsförvaltningen. Detta i syfte att säkra 

sjuksköterskekompetensen. 

 Presidiet beskriver att ett arbete pågår för att höja måluppfyllelsen samt att minska 

skillnaden mellan flickor och pojkars skolresultat. Nämnden har i budget fört in ett mål 

med tillhörande fokusområden. Målet har gett förvaltningen ett tydligt uppdrag att 

arbeta med ökad måluppfyllelse utifrån perspektiven kön och socioekonomiska 

förutsättningar. 

 Presidiet identifierar nämndens ekonomi som en framtida utmaning. I nuläget har 

nämnden tillräckliga resurser. Däremot ser presidiet att detta kommer att förändras, 

något som medför krav på effektiviseringar i verksamheten.  

6.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden gör ingen konkret bedömning av 

sin måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

 

7 Arbetet med nämndmålen har följts upp och kommenterats men en bedömning av huruvida målen 

uppnåtts eller ej görs inte.  
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Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden för förskola & grundskola att: 

 Tillse att måluppfyllelsen för de antagna nämndmålen bedöms. 
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7. Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

7.1. Styrning 

Tre av fyra nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Ett nämndmål bedöms ha 

uppnåtts. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

7.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

7.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

7.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Pågående pandemi har haft stora konsekvenser för nämndens verksamhet.  

 Gymnasieskolan beskrivs ha hanterat omställningen till digital undervisning väl. 

Presidiet identifierar dock gymnasiesärskolan som en extra sårbar verksamhet 

mot bakgrund av att personalkontinuitet i denna verksamhet är särskilt viktigt.  

 Närvaron i gymnasiet uppges ha varit högre under 2020 jämfört med tidigare 

år. 

 De elever som inte har möjlighet att nyttja digital undervisning hemifrån har 

tillåtits att vara i skolan.  

 Presidiet identifierar att kompetensförsörjning inom vissa lärarkategorier är en 

utmaning. 

 På grund av pandemin tvingades nämnden intensifiera arbetet med digitalisering. 

Presidiet uppger att det fortfarande finns utvecklingsområden vad gäller IT-kompetens 

inom verksamheten. 

7.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vi bedömer vidare att säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med anvisningar. 

Granskningen har inte visat på avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för 

gymnasium & arbetsmarknad.  

  



 

12 

 

8. Nämnden för individ & familjeomsorg 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

8.1. Styrning 

Måluppfyllelsen för 2020 för de fyra nämndmålen har inte bedömts8. Inga avvikelser att notera 

i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

8.2. Uppföljning 

Nämnden dras sedan tidigare år med större budgetunderskott. Under 2019 anlitades en 

konsult i syfte att ta fram en handlingsplan för effektiviseringar i verksamheterna. 

Besparingsplanen ligger till grund för nämndens åtgärdsplan för budget i balans. Nämnden 

antog i februari 2020 åtgärdsplanen9. Planen innefattar bland annat 10 kostnadsberäknade 

aktiviteter fördelat på 6 områden samt aktiviteter för samtliga verksamheter. Åtgärder har 

vidtagits inom olika verksamheter och på olika nivåer. Målet är att nämnden ska ha en budget 

i balans och relevant nettokostnadsavvikelse10 senast vid årsskiftet 2022/2023.  

Nämnden har under 2020 tagit del av månatliga ekonomiska uppföljningar och uppföljning av 

åtgärdsplan. Prognostiserade helårsunderskott för 2020 uppgår per augusti 2020 till 28 mkr 

vilket är en minskning från april där underskottet prognostiserades till 44 mnkr. Nämnden har 

trots beslutade besparingar inte en budget i balans 2020 och redovisar ett resultat per helår 

om -6,7 miljoner kronor.  

Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

8.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

8.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Pågående pandemi har haft stora konsekvenser för nämndens verksamhet.  

 Nämnden har vid varje sammanträde erhållit uppföljning om förvaltningens 

arbete och status utifrån pandemin.  

 Förflyttningen av daglig verksamhet in till särskilt boende har haft stor påverkan 

på målgruppen. Presidiet uppger att det finns ett stort förtroende gentemot 

förvaltningens bedömningar avseende öppning respektive nedstängning av 

verksamheterna.  

 

8 Arbetet med nämndmålen har följts upp och kommenterats men en bedömning av huruvida målen 

uppnåtts eller ej görs inte.  

9 Nämnden har även sedan tidigare (september 2018) antagit en handlingsplan för att nå en budget i 

balans, men den ska inte ha gett förväntat resultat. 

10 Nettokostnadsavvikelse avser avvikelsen mellan verksamhetens nettokostnad och den statistiskt 

förväntade kostnaden utifrån strukturella förutsättningar. 
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 Det finns utmaningar kopplade till lokalförsörjning inom nämndens 

verksamhetsområden. Detta gäller såväl tillgång till ordinära hyreslägenheter som 

referensbostäder, toleransboenden och bostad med särskild service. Kostnader för 

externa placeringar har också identifierats som en betydande ekonomisk risk för 

nämnden. En ny medarbetare har anställts för att arbeta med lokalförsörjning. Därtill 

uppger presidiet att en konkurrensutsättningsplan11 ska antas, vilken ska tydliggöra hur 

arbetet ska ske.  

 Presidiet beskriver att kompetensförsörjning, främst inom socialtjänsten, är en fortsatt 

utmaning. Det pågår enligt uppgift ett kommuncentralt arbete kring detta. 

8.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden gör ingen konkret bedömning av 

sin måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vår bedömning är att nämnden delvis har en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Vi konstaterar att nämnden har väsentliga ekonomiska utmaningar sedan flera 

år tillbaka. Nämnden har antagit en handlingsplan vilken innefattar kostnadsberäknade 

aktiviteter fördelat på flera områden samt aktiviteter för samtliga verksamheter. Nämnden har 

trots beslutade besparingar inte en budget i balans 2020. Målet är att nämnden ska ha en 

budget i balans och relevant nettokostnadsavvikelse senast vid årsskiftet 2022/2023.  

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har här inte visat på avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden för individ & familjeomsorg att: 

 Tillse att måluppfyllelsen för de antagna nämndmålen bedöms. 

 Säkerställa att åtgärdsarbetet avseende nämndens ekonomi fortlöper enligt plan samt 

att arbetet tydligt följs upp och redovisas.  

  

 

11 Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en konkurrensutsättningsplan under 2020. Arbetet med denna 

beräknades initialt vara klar för beslut i nämnd i juni. Arbetet med konkurrensutsättningsplanen har följts 

upp av nämnd på samtliga sammanträden mars-juni. Nämnden beslutade i juni 2020 att inte ge 

förvaltningen ett inriktningsbeslut, utan nämnden avvaktar för ytterligare diskussion och dialog till 

hösten. Vilken ekonomisk effekt en eventuell konkurrensutsättning kommer att ha är i dagsläget oklart 

då det inte är fastställt vilka verksamheter som kommer att konkurrensutsättas eller på vilket sätt. 

Nämnden har inte fattat några ytterligare beslut under året avseende konkurrensutsättningsplanen.  
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9. Nämnden för kultur & fritid 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

9.1. Styrning 

Samtliga sex nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Inga avvikelser att notera 

i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

9.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

9.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

9.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Nämndens verksamhet har påverkats av pågående pandemi. Förvaltningen uppges ha 

arbetat hårt och kommit med kreativa lösningar för att kunna hålla verksamheten öppen 

och igång.  

 Lokalförsörjning identifieras som en utmaning. Presidiet beskriver att de försökt initiera 

samverkan och dialog på politisk- och förvaltningsnivå men att det kvarstår utmaningar. 

Därtill uppger presidiet att de ser behov av att involveras tidigare i arbetet med 

lokalplanen. 

 Presidiet beskriver att det sker en kontinuerlig uppföljning av verksamheten i form av 

exempelvis muntlig information från förvaltningschef. Däremot sker inte formell 

utvärdering och uppföljning av all verksamhet. 

9.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för kultur & 

fritid. 
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10. Nämnden för miljö & hälsoskydd 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

10.1. Styrning 

Två av åtta nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Resterande sex nämndmål 

bedöms ha uppnåtts. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

10.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

10.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

10.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Kommunen har haft låg kundnöjdhet inom miljö- och hälsoskydd (SKR:s service-

mätning 2019). Under våren togs ett beslut om att i första hand fokusera på dialog och 

rådgivning i nämndens tillsyn, detta sammanföll med att nämnden fick ansvar för det 

nya tillsynsområdet trängselkontroller i samband med pandemin. Målet är att vara stöd 

till näringslivet genom dialog, rådgivning och information. Förvaltningen uppges också 

ha arbetat aktivt med kommunikationsinsatser till privatpersoner. 

 Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för miljö & hälsoskydd slogs den 1 januari 

2020 samman till en förvaltning. Byggnadsnämnden har i och med detta fått ett utökat 

ansvar. Att ha två nämnder uppges innebära en omfattande ärendehantering som 

kräver mer administration och samordning. Redan under hösten 2019 startades 

gemensamma månadsvisa presidieavstämningarna med byggnadsnämnden och 

nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Vid mötena diskuteras gemensamma frågor och 

förvaltningen redovisar och förankrar frågor. Samarbetet upplevs fungera väl.  

 Förvaltningen har initierat ett förslag till samverkansöverenskommelse mellan 

nämnderna som nu arbetas fram. Ambitionen var vid dialogtillfället att 

överenskommelsen skulle fastställas innan årets slut. Överenskommelsen 

förväntas kunna underlätta och tydliggöra berednings- och beslutsprocessen 

för ärenden som rör ekonomi, budget och arbetsmiljöfrågor där 

Byggnadsnämnden har helhetsansvaret. Även uppföljningen av ärendena 

uppges kunna underlättas. 

 Utbildning och kompetensutveckling bland nämndens ledamöter identifieras som ett 

utvecklingsområde av presidiet mot bakgrund av att nämnden har ett omfattande 

regelverk att förhålla sig till. 

10.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en medelgod 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 
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Vi bedömer vidare att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för miljö & 

hälsoskydd. 
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11. Nämnden för service 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

11.1. Styrning 

Samtliga fem övergripande mål12 bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Inga avvikelser 

att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

11.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

11.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

11.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Presidiet beskriver att rådande pandemi har påverkat verksamheten men att 

anpassningar gjordes tidigt. Ledningsgruppen införde i ett tidigt skede dagliga 

avstämningar. 

 Nämnden har fått i uppdrag att stötta andra förvaltningar. Uppdragen har utförts 

i nära samarbete med de andra nämnderna. Exempel på uppdrag som service 

genomfört är: satt ut markeringar i golv och informationsmaterial på bland annat 

väggar och bord, monterat plexiglas, utkörning av sjukvårdsmaterial, utlämning 

av teknik till medarbetare som arbetar på distans.  

 Fastigheter och lokalvård har varit i fokus för att minska smittspridning.  

 Inköpschef och upphandlingsansvariga har genomfört en riskanalys avseende 

effekter av pandemin i form av konkurser från leverantörer, uteblivna 

leveranser, avsaknad av varor/tjänster hos avtalade leverantörer och dylikt. Ett 

arbete behöver göras för att tillse beredskap inför framtida liknande situationer.  

 Presidiet uppger att arbetet med heltid som norm är en utmaning. Det har skett en 

utveckling i förvaltningen som helhet, däremot är vissa verksamhetsområden mer 

komplicerade då arbetet är fördelat jämnt under dagen. Nämnden har som mål att i juni 

2021 ha ökat andelen heltidsanställda från 40 till 70 procent.  

11.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

 

12 Nämnden har inga egna nämndmål, utan har valt att utgå direkt ifrån de kommunövergripande målen. 

Bedömningen utgår från den kommunövergripande bedömningen.   
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Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för service.  
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12. Nämnden för teknik 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

12.1. Styrning 

Två av fem nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Resterande tre nämndmål 

bedöms ha uppnåtts. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

12.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

12.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

12.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Presidiet beskriver att rådande pandemi har påverkat verksamhetens medarbetare.  

 En stor del av de anställda har kunnat arbeta hemifrån. En annan del av 

personalstyrkan arbetar utomhus.  

 Den personalgrupp där det varit känsligast är de som arbetar med vatten och 

avlopp. Rutiner uppges ha tagits fram för hur bakterietesterna ska utföras när 

personalen är inne i lokaler/hushåll.  

 Utbyggnation av det kommunala vatten- och avloppssystemet identifieras som en stor 

utmaning. Ett arbete har påbörjats tillsammans med kommunstyrelsen för att bland 

annat se över översvämningsskydd. Dagvattenhantering uppges vara ytterligare en 

viktig fråga att prioritera. 

12.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en medelgod 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på väsentliga avvikelser. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för teknik.  
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13. Nämnden för vård & omsorg 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

13.1. Styrning 

Ett av tre nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Resterande två nämndmål 

bedöms ha uppnåtts. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

13.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

13.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

13.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Pågående pandemi har påverkat nämndens verksamhet.  

 Pandemin har fått stora konsekvenser för verksamhetens brukare och personal.  

 En del av de besparingsåtgärder som skulle införas under 2020 har fått skjutas 

fram till 2021.  

 De statliga bidragen medför att nämnden kommer ha en budget i balans vid 

årets slut.  

 Daglig verksamhet inom vård och omsorg har stängts ner.  

 Demografiskt betingade behov ökar framgent, något som förvaltningen uppges ha 

arbetat aktivt med att hantera de senaste åren. Nämndens kostnader i jämförelse med 

standardkostnaden13 har minskat de senaste åren. 

 Kompetensförsörjning uppges vara en fortsatt utmaning för verksamheten. Men ett 

arbete pågår för att säkerställa kompetensförsörjning.  

13.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en medelgod 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på väsentliga avvikelser. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för vård & 

omsorg. 

  

 

13 Statistiskt förväntade kostnaden. 
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14. Överförmyndarnämnden  
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

14.1. Styrning 

Överförmyndarförvaltningen är en gemensam verksamhet som styrs genom en gemensam 

nämnd mellan kommunerna Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille. Den gemensamma 

överförmyndarnämnden har antagit en verksamhetsplan innehållande tre nämndmål och 

kopplat indikatorer till dessa. Målen är gemensamma för alla fyra kommunerna.  

Under 2020 har nämnden enligt uppgift gjort en översyn av vissa styrande dokument och vid 

behov uppdaterat dessa. Exempelvis har styrdokument avseende service till ställföreträdare 

förtydligats. Nämndens presidium uppger att det fortsatt finns utvecklingsområden kopplade 

till styrning av de verksamhetsområden som inte detaljregleras i lag. Exempelvis gäller detta 

målsättningar för verksamheten. Utmaningen är främst att hitta en samsyn kring styrningen av 

dessa verksamhetsområden. Ett arbete pågår för att stärka denna styrning. 

14.2. Uppföljning 

Av protokoll framkommer att verksamheten följs upp löpande. Enhetschef deltar vid varje 

sammanträde och delger aktuell information från verksamheten. Nämnden erhåller ekonomisk 

uppföljning kvartalsvis.  

Av dialog framkommer att nämndens ledamöter numera har tillgång till samtliga handlingar. 

Tidigare problem avseende nämndens tillgång till intranät och styrdokument har således 

åtgärdats.  

14.3. Intern kontroll 

Nämnden har för år 2020 antagit en internkontrollplan och en riskanalys. Internkontrollplanen 

innefattar 14 kontrollområden. För varje område framgår kontrollansvarig, frekvens för 

uppföljning samt vilken metod som ska användas för att följa upp respektive område.  

Utöver de 14 kontrollområdena lämnas information vid varje sammanträde avseende 

delegeringsbeslut, överprövande myndigheters beslut samt tillsynsmyndigheters beslut. 

Nämnden har under året erhållit uppföljning i enlighet med internkontrollplanen.  

14.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Nämndens digitalisering är en utmaning då många av ärendena klassas av sekretess. 

 Nämnden identifierar osäkra postgångar som en utmaning  

 Ett nytt verksamhetssystem ska upphandlas 2022, därför avvaktar nämnden i 

nuläget med att upphandla nytt IT system tills verksamhetssystemet är på plats. 

 Nämnden har mött på motstånd mot förslag avseende digitalisering av 

årsredovisning från Godmanföreningen i Göteborg. 

 Det finns en brist på ställföreträdare som kan åtta sig ”tyngre/svårare” fall.  

 Samverkan mellan kommunerna i nämnden kan stärkas.  

 Utbildningar för ställföreträdare har inte kunnat genomföras med anledning av 

pandemin. 
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14.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt en ändamålsenlig styrning. 

Nämnden har antagit en verksamhetsplan med mål med tillhörande aktiviteter vilka följs upp 

av indikatorer. Av dialogen framkommer dock vissa utvecklingsområden avseende nämndens 

styrning av de verksamhetsområden som inte detaljregleras i lag.   

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. 

Verksamheten följs upp löpande och nämnden erhåller ekonomiskt uppföljning kvartalsvis och 

i samband med årsbokslut. 

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Granskningen har 

inte visat på avvikelser från Mölndals stads reglemente för internkontroll.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till överförmyndar-

nämnden.  
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15. Översikt – Bedömning per nämnd 
Nedan sammanställer vi våra bedömningar per nämnd utifrån granskningens revisionskriterier. 

Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterier. 

 
Styrning Uppföljning Intern kontroll 

 A1 A2 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 

KS          

BN          

FG  R        

GA          

IF  R   R     

KF          

MH          

SE          

TE          

VO          

ÖFN          

  

 

Kriteriet uppfyllt          Delvis uppfyllt         Ej uppfyllt         Ej tillämpbart           Rekommendation riktas 

 

 

Beskrivning av kriterier 

A. Bedrivs verksamheten i enlighet med 

fullmäktiges mål och riktlinjer? 

A1. Nämndbudget fastställd i enlighet med 

styrmodell 

A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges 

och egna mål   

 

B. Tillräcklig uppföljning och rapportering i 

enlighet med krav i styrmodell 

B1. Följt upp nämndens målarbete per augusti 

och i årsredovisning 

B2. Följt upp nämndens ekonomi per april och 

augusti 

B3. Vid befarat underskott: Nämnden fattat 

beslut om åtgärder. 

 

B4. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över 

kommunens nämnder och bolag. 

 

C. Tillräckligt internkontrollarbete utifrån 

krav i anvisningar 

C1. Arbetat fram och dokumenterat en 

riskanalys 

C2. Fastställt internkontrollplan i enlighet med 

anvisningar 

C3. Nämndbehandlat årets internkontroll-

rapport i samband med årsredovisning 

 

  

    
R 
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16. Samlad bedömning 
Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna delvis säkerställt att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi 

noterar dock att kommunens nämnder har varierande måluppfyllelse och att nämnder i några 

av fallen inte har gjort en bedömning av måluppfyllelsen, något vi anser riskerar att försvåra 

styrningen. 

Vår samlade bedömning är därutöver att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak 

säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med styrmodell. Vi konstaterar 

att det i kommunens styrmodell är otydligt hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med 

de kommunövergripande målen och de egna nämndmålen. I dagsläget görs denna uppföljning 

på olika sätt i olika nämnder. Vi anser att detta kan riskera att försvåra uppföljningen av 

uppsatta mål. Då något krav på nämnderna att bedöma måluppfyllelsen i arbetet med de 

kommunövergripande målen saknas har vi i granskningen enbart kunnat anmärka på 

måluppfyllelsen hos de nämnder som antagit egna nämndmål. Undantaget är nämnden för 

service som ändå har bedömt måluppfyllelsen i arbetet med de kommunövergripande målen. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt ett arbete med intern kontroll 

i enlighet med anvisningar.  

I granskningen har förbättringsområden identifierats. Vi rekommenderar nämnden för 

förskola & grundskola samt nämnden för individ & familjeomsorg att:   

 Tillse att måluppfyllelsen för de antagna nämndmålen bedöms. 
 

Vi rekommenderar därtill nämnden för individ och familjeomsorg att: 

 Säkerställa att åtgärdsarbetet avseende nämndens ekonomi fortlöper enligt plan samt 
att arbetet tydligt följs upp och redovisas.  

  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi inga rekommendationer till övriga nämnder.  

 

Göteborg den 22 mars 2021   

 

     

Thomas Edin    Karin Iveroth 

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB  

 

 

Ludwig Reismer 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare    

Ernst & Young AB  
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 

Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma 

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem 

och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande 

granskningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

 Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 

styrsignaler till verksamheten 

 Gjort en egen riskanalys 

 Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 

 Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

 Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som 

redovisning 

 Tydliga beslutsunderlag och protokoll 

I revisorernas revisionsplan för 2020 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande 

granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som 

framkommit i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys. 

 

Ansvariga nämnder 

Granskningen avser verksamhetsår 2020 och avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor. 

Samtliga nämnder i kommunen innefattas av granskningen. Granskningen omfattar inte 

granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar revisorerna i löpande granskning 

som en del av redovisningsrevisionen.  

 

Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling  

sker genom att revisorerna:  

 Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument,  

ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll.  

 Löpande för en dialog med nämnder och styrelse.  

Inom ramen för föreliggande granskning har en uppföljning av kommunfullmäktiges kommun-

övergripande mål till kommunstyrelsen och nämnderna genomförts. Utgångspunkten för 

uppföljningen är kommunstyrelsens respektive nämndernas årsredovisningar för 2020. I 

årsredovisningarna beskrivs bland annat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med 

att bidra till kommunfullmäktiges mål under året. 

 

Dialoger  

Kommunrevisionen har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört dialoger 

med samtliga nämnder samt kommunstyrelsen.  
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Bilaga 2. Kommunens styrmodell 

Kommunfullmäktige antog i juni 2019 kommunbudget 2020 och plan 2021–2022. År 2017 

antog kommunfullmäktige ”Vision 2030”. Visionen beskriver hur kommunen ska utvecklas fram 

till 2030 och lyfter fram ett antal utvecklingsområden. 

Utifrån visionen antar kommunfullmäktige kommunövergripande mål, direktiv samt 

övergripande planer och program. Kopplat till respektive kommunövergripande mål finns ett 

antal indikatorer för uppföljning av målen. De kommunövergripande målen preciseras i 

tillhörande fokusområden. Nämnderna kan bryta ned fokusområdena till egna nämndmål. 

Därefter utarbetar förvaltningarna genomförandeplaner som beskriver hur nämndmålen ska 

genomföras. Förvaltningarna ska följa upp genomförandeplanen och redovisa uppföljningen 

för nämnden. 

De kommunövergripande målen avser alla nämnder förutom valnämnden och 

överförmyndarnämnden. 

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för varje kommun-

övergripande mål. Övriga nämnder ska enligt kommunbudgeten aktivt arbeta för att bidra till 

måluppfyllelse. Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa vad nämnderna gör 

för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad analys. I figuren 

nedan illustreras styrmodellen: 

 

Figur: Kungsbacka kommuns styrmodell, hämtad från kommunbudget 2020. 

16.1.1. Kommunövergripande mål och nämndmål 

Målkedjan utgår från kommunens vision som ska återspeglas i de kommunövergripande 

målen. De kommunövergripande målen antas årligen av kommunfullmäktige. Kommun-

fullmäktige har för 2020 antagit 5 kommunövergripande mål med 14 tillhörande fokusområden. 

Utifrån de övergripande målen kan kommunstyrelsen och nämnderna utarbeta nämndmål. 
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Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av kommunbudgeten att 

valnämnden och nämnden för överförmyndare i samverkan inte omfattas av de kommun-

övergripande målen för 2020. 

16.1.2. Kommunfullmäktiges direktiv 

Utöver mål har kommunfullmäktige och nämnderna möjlighet att utarbeta direktiv. I kommun-

fullmäktiges budget 2020 ställs ett direktiv till kommundirektören som får i uppdrag att   ta fram 

ett regelverk med ett antal olika valmöjligheter för att jobba efter pensionsåldern.  

16.2. Uppföljning och rapportering 

Kommunbudgeten ska följas upp i samband med kommunens årsredovisning samt den 

samlade uppföljningsrapporten per april (uppföljning och prognos) och delårsrapporten per 

augusti. Av ekonomistyrprinciperna (se avsnitt 2.3) som återfinns i kommunbudgeten framgår 

att uppföljningsrapporten per april enbart redovisas för kommunstyrelsen medan 

delårsrapporten per augusti även redovisas för kommunfullmäktige. 

I den samlade uppföljningsrapporten per april, kallad ”Uppföljning och prognos”, sker en upp-

följning och prognos av kommunstyrelsens och nämndernas ekonomi. De kommun-

övergripande målen följs upp i delårsbokslutet per augusti då uppföljning ska ske genom 

analys och prognos. 

Kommunstyrelsens och nämndernas egna budgetar ska följas upp i samband med 

nämndernas uppföljningsrapport per april, delårsrapport per augusti samt i respektive 

årsredovisning. Kommunstyrelsen och nämnderna kan enligt ekonomistyrningsprinciperna 

själva besluta om ytterligare uppföljning under året. 

Varje år följer förvaltningarna, verksamheterna och enheterna upp vad invånarna tycker om 

servicen och om vi lyckats förverkliga målen. Förutom den kvalitativa uppföljningen av 

verksamheten och hur omvärlden har påverkat arbetet bedöms måluppfyllelsen kvantitativt 

genom indikatorer. Varje förvaltnings uppföljning går vidare till den egna nämnden, där 

politikerna analyserar, diskuterar och sammanställer till nämndens årsredovisning. 

Kommunledningskontoret och kommunstyrelsen gör en analys av kommunens samlade 

resultat och sammanställer med nämndernas årsredovisning som grund kommunens 

gemensamma årsredovisning. 

16.2.1. Kommunstyrelsens uppsikt 

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen ska ha fokus på att bland annat ha 

uppsikt över andra nämnder och bolag. Uppsiktsplikten definieras inte närmare i reglementet 

eller i kommunens styrmodell.  

16.3. Ekonomistyrprinciper 

I kommunbudget 2020 framgår ekonomistyrprinciper för kommunstyrelsen och nämnderna. 

Ekonomistyrprinciperna beskriver bland annat kommunstyrelsens och nämndernas 

ekonomiska ansvar, budgetansvar, taxor och avgifter samt hur resultatfonder kan användas. 

Av principerna framgår att kommunfullmäktige tilldelar kommunstyrelsen och nämnderna en 

nettoram för driften. Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt principerna ta ett 
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självständigt ansvar för ekonomin. Nämnderna ska själva upprätta rutiner för budget-

uppföljning. Internkontrollplaner ska baseras på riskanalys och uppföljning ska beslutas av 

nämnden och rapporteras till kommunstyrelsen. 

Vidare framgår att vid ett befarat underskott ska förvaltningschefen utarbeta förslag till åtgärder 

som ska föreläggas nämnden. Nämnden är enligt principerna skyldiga att fatta beslut om 

åtgärder så att ramen inte överskrids. Om nämnden trots detta inte anser klara verksamheten 

inom tilldelad ram ska omedelbar rapportering ske till kommunstyrelsen. Därtill ska nämnderna 

göra uppföljningar med så täta intervaller som krävs för att ha en god kontroll. 

Ekonomistyrprinciperna beskriver även hur nämndernas resultatfonder kan användas. 

Kommunstyrelsen och nämnderna kan genom resultatfonderna täcka eventuella underskott. 

Totalt får resultatfonderna inte vara negativa. Vidare framgår att även ett underskott av 

nämndens totala nettobudget ska analyseras och orsaken redovisas.  

16.4. Intern kontroll 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt kommunens anvisningar för intern kontroll anta 

en internkontrollplan för nästkommande år senast i november.  

Av anvisningarna framkommer att respektive nämnd årligen ska identifiera och analysera 

väsentliga risker i den egna verksamheten. Riskanalysen utgör grund för internkontrollplanen 

och genomförs genom bedömning av sannolikhet och konsekvens per risk på en skala om 1–

4. I nämndernas internkontrollplaner återfinns både kommunövergripande och nämndspecifika 

risker. De kommunövergripande riskerna är utarbetade av processägare inom bland annat HR 

och ekonomi.  

Enligt anvisningarna för intern kontroll ska resultatet av nämndernas granskningsaktiviteter 

utifrån internkontrollplanen senast återrapporteras till styrelsen och nämnderna i samband 

med behandling av årsredovisningen. Återrapporteringen ska ske i form av en internkontroll-

rapport. 
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Bilaga 3: Källförteckning 

Dialoger med presidium 

• Kommunstyrelsen   2020-09-14 

• Byggnadsnämnden   2020-09-14 

• Nämnden för förskola & grundskola   2020-09-14 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 2020-09-14 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 2020-10-26 

• Nämnden för kultur & fritid  2020-10-26 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd  2020-10-26 

• Nämnden för vård & omsorg  2020-11-23 

• Nämnden för service   2020-06-01 

• Nämnden för teknik   2020-06-01 

• Överförmyndarnämnden  2020-10-26 

Dokumentförteckning  

• Anvisningar för intern kontroll. 

 

• Uppföljning och prognos per april. 

Årsredovisningar 2020 samt 

Uppföljningsrapport Intern kontroll 2020 

• Kommunstyrelsen 

• Byggnadsnämnden 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg 

• Överförmyndarnämnden 

Nämndbudgetar 2020 

• Kommunbudget 

• Kommunstyrelsen 

• Byggnadsnämnden 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg 

• Överförmyndarnämnden  
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Delårsrapporter per augusti 2020 Reglementen 

• Kommunens samlade delårsrapport 

• Kommunstyrelsen 

• Byggnadsnämnden 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg 

• Överförmyndarnämnden  

 

• Byggnadsnämnden 

• Kommunstyrelsen 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg 

• Överförmyndarnämnden 

 

Protokoll från kommunstyrelsen och nämnderna 

Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Förskola& Grundskola Gymnasium & Arbetsmarknad 

• 2020-01-21 

• 2020-02-18 

• 2020-03-24 

• 2020-04-21 

• 2020-05-26 

• 2020-06-23 

• 2020-08-25 

• 2020-09-22 

• 2020-10-20 

• 2020-11-24 

• 2020-12-15 

• 2020-01-23 

• 2020-02-20 

• 2020-03-12 

• 2020-04-23 

• 2020-05-14 

• 2020-06-25 

• 2020-08-26 

• 2020-09-17 

• 2020-10-22 

• 2020-11-26 

• 2020-12-17 

• 2020-01-22 

• 2020-02-19 

• 2020-03-26 

• 2020-04-15 

• 2020-05-13 

• 2020-06-15 

• 2020-08-26 

• 2020-09-16 

• 2020-10-21 

• 2020-11-18 

• 2020-12-16 

• 2020-02-05 

• 2020-03-04 

• 2020-04-15 

• 2020-05-20 

• 2020-09-15 

• 2020-10-07 

• 2020-11-04 

• 2020-12-02 

Individ & Familjeomsorg Kultur & Fritid Miljö & Hälsoskydd Service 

• 2020-02-20 

• 2020-03-19 

• 2020-04-16 

• 2020-05-19 

• 2020-06-11 

• 2020-09-17 

• 2020-10-15 

• 2020-11-12 

• 2020-12-10 

 

• 2020-02-20 

• 2020-03-19 

• 2020-05-28 

• 2020-06-11 

• 2020-08-20 

• 2020-09-17 

• 2020-10-22 

• 2020-11-19 

• 2020-12-17 

 

• 2020-01-22 

• 2020-02-12 

• 2020-03-11 

• 2020-04-08 

• 2020-05-06 

• 2020-06-17 

• 2020-08-19 

• 2020-09-16 

• 2020-10-14 

• 2020-11-18 

• 2020-12-16 

• 2020-01-23 

• 2020-02-20 

• 2020-03-19 

• 2020-04-29 

• 2020-05-20 

• 2020-06-25 

• 2020-08-27 

• 2020-09-15 

• 2020-10-27 

• 2020-11-26 

• 2020-12-21 
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Teknik Vård & Omsorg Överförmyndarnämnden 

• 2020-01-22 

• 2020-02-19 

• 2020-03-18 

• 2020-04-15 

• 2020-05-13 

• 2020-06-17 

• 2020-09-16 

• 2020-10-14 

• 2020-11-18 

• 2020-12-16 

• 2020-02-19 

• 2020-03-18 

• 2020-04-15 

• 2020-05-20 

• 2020-06-17 

• 2020-09-16 

• 2020-10-26 

• 2020-11-27 

• 2020-12-16 

• 2020-01-16 

• 2020-02-06 

• 2020-03-05 

• 2020-04-02 

• 2020-05-07 

• 2020-06-11 

• 2020-08-25 

• 2020-09-10 

• 2020-11-05 

• 2020-12-03 
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Hej igen, 
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Ernst & Young AB 

Parkgatan 49, 401 82, Göteborg, Sweden  

Office: +46732523360 | Karin.Iveroth@se.ey.com  

Website: http://www.ey.com/se 

 
 

From: Karin Iveroth  
Sent: Friday, March 26, 2021 9:12 AM 
To: Forskola.grundskola@kungsbacka.se; Individ & Familjeomsorg 
<individochfamiljeomsorg@kungsbacka.se> 
Cc: Lotta Gradén <lotta.graden@kungsbacka.se> 
Subject: Grundläggande granskning 2020 
 
Hej! 
 
Översänder den av kommunrevisionen godkända granskningen avseende grundläggande granskning 
2020. 
 
Rapport med tillhörande följebrev översänds till respektive nämnd med önskemål att senast den 22 maj 
2021 erhålla svar med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten.  
 
 
Vänligen 
Karin 

  
--  

mailto:Karin.Iveroth@se.ey.com
http://www.ey.com/se
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Karin Iveroth | Verksamhetsrevisor | Offentlig sektor  
  

Ernst & Young AB 

Parkgatan 49, 401 82, Göteborg, Sweden  

Office: +46732523360 | Karin.Iveroth@se.ey.com  

Website: http://www.ey.com/se 

 
 
 
___________________________________ 
The information contained in this communication is intended solely for the use of the individual or entity 
to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may contain confidential or legally 
privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, 
copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly 
prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us 
immediately by responding to this email and then delete it from your system. EY is neither liable for the 
proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay 
in its receipt. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Gemensam verksamhet för utsatta barn - Barnahus 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att, tillsammans med övriga kommuner i Halland, 

Polismyndigheten, Åklagarkammaren i Halmstad samt Region Halland ingå samfinansiering för en 

gemensam verksamhet för utsatta barn – Barnahus. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med en gemensam verksamhet för utsatt barn är att barn som blivit utsatt för våld eller 

övergrepp ska utredas på ett och samma ställe i barnanpassade lokaler. 

Verksamheten ska tillgodose att barn som misstänks ha utsatts för våld eller andra övergrepp får 

samordnade insatser och ett heltäckande stöd. Ett heltäckande stöd handlar om fysisk hälsa, psykisk 

hälsa, brottsutredning och skyddsbehov. Arbetssättet ska sätta barnets upplevelse och barnets behov i 

centrum. I andra hand ska arbetssättet underlätta och förbättra myndigheternas processer 

Målet är att det finns en verksamhet i Halland där barn som utsatts för övergrepp kan komma och få 

hjälp och stöd från olika professioner och att barn som utsatts för övergrepp inte behöver berätta sin 

historia mer än helst en gång samt att barnen får stöd i en anpassad och trygg miljö. 

Uppstart och införande av verksamheten beräknas starta december 2021. Kostnaden för Individ & 

Familjeomsorg beräknas till cirka 750 tkr per år. Det finns inte medel avsatta för denna verksamhet i 

nämndens budget för 2021 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-03-31. 

Se Nämnden för Individ & Familjeomsorgs beslut, § 183, 2020-12-10. 

Beslutet skickas till 

Ekonomi- och utvecklingschef för Individ & Familjeomsorg 
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Beskrivning av ärendet 

Syftet med den gemensamma verksamheten, ett så kallat Barnahus, för utsatta barn är att tillgodose att 

barn som misstänks ha utsatts för våld eller andra övergrepp får samordnade insatser och ett 

heltäckande stöd. De olika delarna handlar om fysisk hälsa, psykisk hälsa, brottsutredning, 

skyddsbehov och om kunskap. Barnahus har skapats för att sätta barnet och barnets behov i centrum. 

Genom verksamheten ska barnet tillförsäkras skydd, rättstrygghet, gott bemötande samt stöd vid 

omedelbara kris- och behandlingsinsatser. 

Samhandlingen för ett gemensamt Barnahus har initierats av deltagare i den regionala stödstrukturen 

utifrån ett identifierat behov av att minska onödigt lidande för de barn som varit utsatta för övergrepp 

och våld. Deltagande parter är kommunerna i Halland, Polismyndigheten, Åklagarkammaren i 

Halmstad samt Region Halland. 

För Kungsbacka är det ungefär ett barn i veckan (underlag från rapport 2019) som har behov av ett 

samlat center, såsom Barnahus beskrivs.  

I dagsläget åker förvaltningens socialsekreterare med barnet i bilen till den vårdinrättning som finns 

tillgänglig och det kan börja i Kungsbacka för att sluta i Halmstad. Därefter skall även polis och 

åklagare mötas. Barnet hamnar i väntrum med andra och är i en miljö som inte är lämpligt för ett 

traumatiserat barn. 

Den fysiska platsen ska vara en trygg, barnvänlig miljö där barn som misstänks vara utsatta för 

övergrepp är i centrum för utredningsprocessen. Syftet med Barnahus är att det är professionerna som 

ska resa inte barnet.  

I Barnahuset behöver finnas väntrum, förhörsrum med utrustning för inspelning, rum för medhörning, 

rum där medicinsk utredning kan genomföras samt kontor för samordnare. Sammanträdesrum där 

samråd kan genomföras behöver också finnas, detta kan dock vara i samma rum som förhörsrum eller 

medhörningsrum.  

Den gemensamma verksamheten bör placeras i Halmstad med en filial i Varberg. I Halmstad föreslås 

att verksamheten bedrivs i lokaler särskilt skapade för verksamheten. Filialen i Varberg bedöms kunna 

vara placerad på Varbergs polisstation.  

Samordnare av verksamheten är en viktig funktion och tre tjänster föreslås. Samordnarna kommer att 

ha sin huvudsakliga placering på verksamheten i Halmstad men en av samordnarna kommer att vara 

stationerad i Varberg de dagar det hålls barnförhör där. För att säkerställa att samordnarfunktionen leds 

och samordnas på ett likvärdigt sätt i Halland bör Halmstad kommun vara arbetsgivare. 

 

Verksamhetens mål: 

• Erbjuda barn en rättssäker, snabb och samordnad process med rätt till kontinuerlig information. 

• Verka för en ökad kvalitet i respektive myndighets handläggning. 
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• Mottagandet av barn ska anpassas utifrån ålder och behov. 

• Barn ska inte behöva upprepa sin berättelse för olika myndighetsrepresentanter vid flera olika 

tillfällen. 

• Barn ska erbjudas adekvat krisstöd. 

 

Verksamhetens målgrupp: 

Målgruppen för verksamheten är barn upp till 18 år som bor i Halland och som:  

• misstänks ha utsatts för våldsbrott i nära relation eller vardagspåverkande relation, 

• misstänks ha utsatts för sexuellt ofredande i nära relation eller vardagspåverkande relation, 

• misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp oavsett relation till gärningsman, 

• agerar ut sexuellt, utsätter andra för sexuella handlingar, 

• utsätts för hedersrelaterat hot, våld och/eller sexuella övergrepp, 

• upplevt våld i nära relation, 

• misstänks ha utsatts för synnerligen grova våldsbrott oavsett relation till gärningsman, 

• ärenden där det finns en polisanmälan och där det finns särskilda skäl att samordna insatser. 

 

Ekonomiska överväganden 

Kostnaden för Individ & Familjeomsorg beräknas till cirka 750 tkr per helår. Det finns inte medel 

avsatta för denna verksamhet i nämndens budget för 2021. Inför budget 2022 behöver medel avsättas. 

Verksamheten bedöms vara av så stor vikt att den bör införas trots att det i dagsläget saknas 

finansiering. 

 

Barnkonsekvens 

Vid alla åtgärder som rör barn, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. En 

gemensam verksamhet för utsatta barn kan bättre tillgodose barns behov av skydd och omvårdnad än 

idag. 

 

 

 

Karin Martinsson     Anna Bergsten 

Förvaltningschef     Biträdande förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut för 

perioden 2021-03-01 – 2021-03-31. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har beslutat om förändring av sin återrapportering av 

delegationsbeslut, enligt nya kommunallagen (SFS 2017:725) de beslut som är av så stor betydelse att 

nämnden delegerat beslutanderätten till förvaltningschefen utan möjlighet för denne att vidaredelegera, 

ska anmälas till nämnden. Härigenom säkerställs nämndens insyn i dessa viktiga beslut. Liksom 

tidigare åligger det förvaltningen att tillse att nämnden får information om sådant som kan vara av vikt 

för den, även om detta i och för sig inte tar sig uttryck i ett beslut som måste anmälas till nämnden. 

 

Följande delegationsbeslut anmäls till nämnden. 

Utskottet för Individ & Familjeomsorg  

Beslut förtecknade i protokoll enligt följande sammanträdesdatum: Den 3, 17 och 31 mars 2021. 

Delegationsrapport enligt listor (individ- och familjeomsorgen och funktionsstödsenheten) 

För perioden 2021-03-01 – 2021-03-31. Beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL; lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; lagen (1988:870) om vård av 

missbrukare i vissa fall, LVM; föräldrabalken (1949:381) FB; lagen (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, LSS; och övriga beslut.   

Attesträtter 

2021-03-01 – 2021-03-31. 

Avtal 

Dnr 2021-00050. Avtal – Placeringsavtal - heldygnsbehandling, Vuxenenheten. 

Dnr 2020-00022. Avtal – Placeringsavtal – Bostad med särskild service, Funktionsstödsenheten.   
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Övrigt  

Dnr 2021-00099. Anmälan av personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. 

Dnr 2021-00111. Anmälan av personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. 

Dnr 2020-00146. Återrapportering till Socialstyrelsen av använda medel för arbete mot våld i nära 

relationer. 

Dnr 2019-00233. Ansökan till Migrationsverket om ersättning för stödinsatser samt hälso-och sjukvård 

för nyanlända 

Dnr 2019-00236. Ansökan till Migrationsverket om ersättning för stödinsatser samt hälso-och sjukvård 

för nyanlända. 

Dnr 2021-00088. Delavslag vid begäran om utlämnande av handlingar. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-06. 

 

Karin Martinsson 

Förvaltningschef   
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av domar och beslut 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna domar och beslut för 

perioden 2021-03-01 – 2021-03-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-03-01 – 2021-03-31. 

 

Förvaltningsrätten i Göteborg, FR 

Dom meddelad i mål nr 1300-21, daterad 2021-03-04, saken; överklagande av beslut enligt lagen om 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Förvaltningsrätten avslår överklagandet om 

återförvisning. 

Dom meddelad i mål nr 2575-21, daterad 2021-03-05, saken; laglighetsprövning enligt 

kommunallagen, KL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom meddelad i mål nr 11190-20, daterad 2021-03-19, saken; bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom meddelad i mål nr 15310-20, daterad 2021-03-18, saken; bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dom meddelad i mål nr 16106-20, daterad 2021-03-30, saken; korttidsvistelse enligt lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

Kommunfullmäktige 

Dnr 2021–00002. KF § 30 Antagande av policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i Kungsbacka 

kommun. 

Dnr 2021-00002. KF § 42 Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ledamot och vice ordförande 

i nämnden för Individ & Familjeomsorg. 

 



 KUNGSBACKA KOMMUN 

 2 (2) 

 

Kommunstyrelsen  

Dnr 2020-00048. KS § 38 Uppföljning av Nämnden för Individ & Familjeomsorgs arbete med budget i 

balans. 

Dnr 2021-00086. KS § 40 Fördelning av medel till extraordinära insatser med anledning av covid-19. 

Dnr 2020-00048. KS § 76 Uppföljning av Nämnden för Individ & Familjeomsorgs arbete med budget i 

balans. 

Dnr 2019-00296. KS § 78 Godkännande av intern kontrollrapport 2020 för Kungsbacka kommun. 

 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

Dnr 2020-00092. Beslut från IVO dnr 3.2.2-06154/2020 - Tillsyn Bostad med särskild service för barn 

eller unga vid Lilla Grönkulla. IVO bedömer att nämnden vidtagit och/eller kommer vidta åtgärder för 

att komma tillrätta med de brister IVO tidigare identifierat. IVO avslutar därför ärendet. 

 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Dnr 2021-00001. Beslut § 242 Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 

Dnr 2021-00001. Beslut § 243 Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022. 

 

Samordningsförbundet Halland 

Dnr 2021-00001. Styrelseprotokoll 2021-02-26. 

Beslutsunderlag 

Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-04-06 

 

 

Karin Martinsson 

Förvaltningschef  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av skrivelser och meddelanden 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisningen av inkomna skrivelser och 

meddelanden för perioden 2021-03-01 – 2021-03-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-03-01 – 2021-03-31. 

Dnr 2021-00108. Inkommen skrivelse till nämndens ordförande gällande stängning av daglig 

verksamhet under covid-19. Ordföranden har besvarat skrivelsen. 

Dnr 2021-00100. Öppet brev till nämndens ledamöter för Individ & Familjeomsorg från 

Öppenvårdsenheten för Barn och Unga. 

Dnr 2021-00104. Socialstyrelsen, dnr -7688/2021. Utlysning av statsbidrag för subventioner av 

familjehemsplaceringar 2021. 

Dnr 2021-00112. Socialstyrelsen, dnr 9147/2021. Utlysning av statsbidrag till regioner och kommuner 

till följd av covid-19 2020, omgång 3. 

Dnr 2021-00106. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dnr 3.3.1-39359/2020-3, begär yttrande och 

handlingar angående ej verkställt beslut. 

Dnr 2021-00107. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dnr 3.3.1-39359/2020-4, begär yttrande och 

handlingar angående ej verkställt beslut. 

Dnr 2018-00222. Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner 2021, reviderat utfall. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-06. 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 

 

Datum 

2021-04-06 
Diarienummer 

IF 2021-00004 

 

 

 

 

Vera Lagerström 
0300834519 

 

1 (1)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av synpunkter och klagomål 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning, av inkomna synpunkter och klagomål, 

för perioden 2021-03-01 – 2021-03-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning för perioden 2021-03-01 – 2021-03-31. 

Dnr 2021-00117. Inkommit klagomål angående fortsatt utflyttad daglig verksamhet. 

Förvaltningschefen har besvarat anhörig. 

Dnr 2021-00124. Klagomål från anhörig gällande bemötande samt omsorg på Gåsevadholms 

gruppbostad. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-06. 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     


