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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-01-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 26 januari 2021 kl. 08:30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Fredrik Hansson 

1.  Antagande av policy och 
riktlinjer för 
inköpsverksamheten i 
Kungsbacka kommun 

2020-00379  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Policy för inköp, daterad 
2020-12-21 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för inköp, daterad 
2020-12-21 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för 
direktupphandling, daterad 2020-12-21 

Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut i § 164/2009 
om Policy för upphandling med tillämpningsanvisningar 
samt förklarar att kommunstyrelsens beslut i § 185/2018 
om riktlinjer för direktupphandling samtidigt upphör att 
gälla  

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att 
ansvara för dokumentens aktualitet och vid behov ta 
initiativ till förändringar  

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om 
ändringar av Riktlinjer för inköp samt av Riktlinjer för 
direktupphandling till kommunstyrelsen, om ändringarna 
inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. 

Kommunstyrelsen ska skriftligen återrapportera 
ändringarna till kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen förklarar kommundirektörens uppdrag 
från 2018-08-28 KS § 185, att i samarbete med nämnden 
för Service tydliggöra upphandlingsprocessen och se över 
styrdokumenten, som slutfört. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

2.  Uppstart av projekt i lokalplan 
Anneberg förskola 

2020-01141  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt 
Anneberg förskola. 

3.  Uppstart av projekt i lokalplan 
Boende med särskild service 
Anneberg 

2020-01142  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt 
Boende med särskild service Anneberg. 

4.  Uppstart av projekt i lokalplan 
Anneberg vård och 
omsorgsboende 

2020-01143  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt 
Anneberg vård- och omsorgsboende.  

5.  Uppstart av projekt i lokalplan 
Klovstens omlastningscentral 
med lokalisering inom 
Duveheds verksamhetsområde 

2020-01144  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av 
lokalplanens projekt Klovstens omlastningscentral 

6.  Omfördelning av budget i 
lokalplan Björkris 
utbildningslokaler etapp 1 

2020-01190  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för 
Björkris utbildningslokaler etapp 1 med 75 miljoner 
kronor. 

7.  Svar på remiss över Mölndals 
stads 
bostadsförsörjningsprogram 

2020-01100  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2020-12-
22, och översänder det som sitt svar till Mölndals 
stad. 

8.  Information om 
kärnenergiberedskap 
 
Klockan 08:50-09:20 
 
Lotta Blomqvist, Albin Noreen, 
Gabriella Andersson 

2020-01161  - 

9.  Information om arbetet med att 
ta fram en ny webbplats 
 
Klockan 09:25-09:55 
 
Elisabeth Lundin 

2021-00041  - 
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10.  Avstämning om planering av 
kommunikationen kring arbetet 
med ny översiktsplan 
 
Klockan 10:15-10:45 
 
Andrea Ericsson, Marie 
Cullberg 

2017-00565  - 

11.  Avstämning om planprogram 
för Kyvik 1:119 m.fl - 
Ekekullsområdet efter 
genomfört samråd 
 
Klockan 10:50-11:20 
 
Stina Wikström, Anders Lund, 
Björn Vikström och Susanne 
Calming, Byggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2017-00450  - 

12.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2021-00014  - 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 

 



  

Datum 

2020-12-30 
Diarienummer 

KS 2020-00379 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Antagande av Policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Policy för inköp, daterad 2020-12-21 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för inköp, daterad 2020-12-21 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för direktupphandling, daterad 2020-12-21 

Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut i § 164/2009 om Policy för upphandling med 
tillämpningsanvisningar samt förklarar att kommunstyrelsens beslut i § 185/2018 om riktlinjer för 
direktupphandling samtidigt upphör att gälla  

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att ansvara för dokumentens aktualitet och vid 
behov ta initiativ till förändringar  

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av Riktlinjer för inköp samt av 
Riktlinjer för direktupphandling till kommunstyrelsen, om ändringarna inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunstyrelsen ska skriftligen återrapportera ändringarna 
till kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen förklarar kommundirektörens uppdrag från 2018-08-28 KS § 185, att i samarbete 
med nämnden för Service tydliggöra upphandlingsprocessen och se över styrdokumenten, som slutfört. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommuns inköp omsätter årligen cirka tre miljarder kronor. Det kan ställas i relation till 
kommunens totala omslutning om 6,1 miljarder kronor. Inköp är en kommunövergripande och 
strategisk verksamhet. Nämnden för Service föreslår nu att kommunfullmäktige antar nya 
styrdokument för inköpsverksamheten. 

Kommunstyrelsen uppdrog i augusti 2018 åt kommundirektören att i samarbete med nämnden för 
Service och dess förvaltning tydliggöra upphandlingsprocessen och se över styrdokument inklusive 
utformning av nämndernas delegeringsförteckningar för beslut under upphandlingsprocessen. Service 
Inköp har sedan 2018 arbetat med att utveckla kommunens inköpsprocess, för att införa ett strategiskt 
förhållningsätt i kommunens alla inköpsprocesser.  
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Den viktigaste nyheten i de föreslagna nya dokumenten är det strategiska förhållningssättet till inköp, 
som syftar till att skapa förutsättningar att möta framtidens utmaningar i att klara välfärdsuppdraget 
och hållbarhetsmålen. En annan viktig förändring är att principen för Kungsbacka kommuns 
förändringsarbete, Ett Kungsbacka, i policyn har definierats som en förhållningsprincip och ett 
organisatoriskt värde i inköpsprocessen. Andra nyheter är vissa riktlinjer och utgångspunkter för 
hållbara inköp och en värdegrund för inköpsprocessen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2020-12-30 

Policy för inköp, 2020-12-21 

Riktlinjer för inköp, 2020-12-21 

Riktlinjer för direktupphandling, 2020-12-21 

Nämnden för Services protokoll 2020-12-21, § 116 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-12-11 

Förvaltningen för Services beskrivning av ärendet, 2020-11-17 

Kommunstyrelsen 2018-08-28, § 185 

Riktlinjer för direktupphandling, antagna av kommunstyrelsen, 2018-08-28, § 185 

Policy för upphandling, antagen av kommunfullmäktige i § 164/2009 

Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy, antagna av kommunfullmäktige i § 164/2009 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

Beskrivning av ärendet 

1. Inledning 
Kungsbacka kommuns inköp omsätter årligen cirka tre miljarder kronor. Det kan ställas i relation till 
kommunens totala omslutning om 6,1 miljarder kronor. Inköp är en kommunövergripande och 
strategisk verksamhet. Med ett strategiskt förhållningssätt till inköp skapas förutsättningar att möta 
framtidens utmaningar i att klara välfärdsuppdraget och hållbarhetsmålen.  
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Kommunstyrelsen uppdrog i augusti 2018 åt kommundirektören att i samarbete med nämnden för 
Service och dess förvaltning tydliggöra upphandlingsprocessen och se över styrdokument inklusive 
utformning av nämndernas delegeringsförteckningar för beslut under upphandlingsprocessen. Service 
Inköp har sedan 2018 arbetat med att utveckla kommunens inköpsprocess, för att införa ett strategiskt 
förhållningsätt i kommunens alla inköpsprocesser. Eftersom det inte finns någon särskild lagstiftning 
för kommuners inköp och inga styrdokument för inköp i Kungsbacka kommun, har allt fokus i detta 
arbete varit att ta fram styrdokument för inköp som komplement till upphandlingslagarna, köprätten 
och avtalsrätten.  

Tillsammans med förvaltningen för Service har kommunledningskontoret under år 2020 arbetat fram 
tre nya styrdokument för inköpsprocessen, två för inköp och ett för direktupphandling. Arbetet med 
styrdokumenten har på alla sätt präglats av nya angreppssätt, allt utifrån det strategiska 
förhållningssättet i själva inköpsprocessen till hanteringen av avvikelser i ändamålsenlig organisation 
och till sist innehåll, grunder, definitioner och formuleringar i såväl policy som riktlinjer.  

Förslagen till inköpspolicy och riktlinjer får ses som ett första steg till en ny struktur som ska stödja ett 
förändrat förhållningssätt till inköp och för den delen också ett förnyat arbetssätt, till och i kommunens 
inköpsarbete. Förhållningssättet ska vara strategiskt i den strukturella inköpsprocessen och holistiskt i 
den kulturella.  

Nämnden för Service föreslår nu att kommunfullmäktige antar nya styrdokument för 
inköpsverksamheten.  

2. Nyheter 
Den viktigaste nyheten i de föreslagna nya dokumenten är således det strategiska förhållningssättet till 
inköp med strategiskt inköp, taktiskt inköp och operativt inköp.  

En annan viktig nyhet är att principen för Kungsbacka kommuns förändringsarbete, Ett Kungsbacka, i 
policyn har definierats som en förhållningsprincip och ett organisatoriskt värde i inköpsprocessen. Det 
är dock viktigt att komma ihåg att arbetssätt och organisatoriska värden aldrig har företräde framför 
lagar och andra författningar, även kommunens egna föreskrifter, till exempel reglementen, 
delegeringsförteckningar eller taxor.  

Andra nyheter är vissa riktlinjer och utgångspunkter för hållbara inköp och en värdegrund för 
inköpsprocessen. Riktlinjerna klargör också en inriktning mot att främja oegennyttigt socialt 
företagande, i syfte att i samarbete eller partnerskap finna alternativ till särskilt sociala insatser samt 
till innovativa lösningar för att minska till exempel klimatpåverkan. Riktlinjerna för direktupphandling 
har åter reviderats med anledning av nya tröskelvärden 2020 och därmed också ny 
direktupphandlingsgräns. 
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3. Grundläggande värden  
Kommunens interna styrdokument är komplement där lagar eller andra vedertagna normer saknas. 
Normerande dokument får anses ha högre dignitet än aktiverande dokument, liksom normerande 
principer i förhållande till andra principer.   

Inköpsprocessens grundläggande värden är i föreslagna Riktlinjer för inköp rangordnade enligt 
följande.  

1. Lagstiftning som upphandlingslagarna och kommunallagen och kommunala föreskrifter som 
nämndreglementet samt allmänna rättsprinciper  

2. Etiska värden som professionsetik och god sed och etiska koder i branschen  

3. Organisatoriska värden, som kommunens policys eller riktlinjer 

Det innebär att om två eller flera normer i dokumenten eller principer kolliderar, det vill säga har 
motstridiga uppgifter, får dokumentet eller principen av lägre dignitet ge vika för det högre.  

Också de organisatoriska värdena har olika dignitet inbördes, där Vision 2030 är det främsta och 
principen Ett Kungsbacka ett allomfattande förhållningssätt i Kungsbacka kommuns förändringsarbete.  

4. Utmaningar 

4.1 Kommunrevisorernas rekommendationer 
Den största utmaningen har varit att i styrdokumenten söka tillgodose kommunrevisorernas 
rekommendationer från 2019. Men revisorernas frågor handlar inte om ansatser, vägledning eller 
förhållningssätt, det vill säga hur-frågor som får svar i policys, riktlinjer eller regler. Revisorernas 
frågor handlar om organisation och ansvarsfördelning, det vill säga vad- och vem-frågor samt rena 
rutiner på verksamhetsnivå. Av denna anledning har dessa till slut lämnats utanför riktlinjerna och 
revisorernas rekommendationer avspeglar sig således inte de föreslagna styrdokumenten. Sådana 
frågor ska hanteras i annan ordning, såsom i reglementen, delegeringsförteckningar, instruktioner och 
rutiner på exempelvis webben. Därför får man backa tillbaka något och titta på reglementet för 
nämnden för Service och vilka uppgifter kommunfullmäktige har delegerat till nämnden.  

Nämnden för Service tillhandahåller enligt sitt reglemente efterfrågade tjänster och nyttigheter. Inköp 
är organiserat under nämnden för Service. De tjänster som Inköp tillhandahåller är därmed 
efterfrågestyrda. Möjligheterna för Inköp att leda, samordna och följa upp kommunens 
inköpsverksamhet begränsas dessutom genom att dessa uppgifter ligger inom kommunstyrelsens 
uppdrag. Det bör av detta skäl poängteras att inköpsverksamheten är helt beroende av att hela 
organisationen efterlever styrdokumenten, principerna och inköpsrutinerna för att den strategiska 
inköpsprocessen ska kunna genomföras med önskat resultat. 

Eventuella ändringar i riktlinjerna för inköpsverksamheten - båda riktlinjerna - får därför också 
delegeras till kommunstyrelsen. Ändringar av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
beslutas av kommunfullmäktige. 
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4.2 Inköpsorganisationen 
En annan stor utmaning har varit att begränsa text och information i styrdokumenten, så att 
styrdokumenten inte övergår till att bli ett utbildningsmaterial för nämnder och förvaltningar.  

Förvaltningarnas inköpskompetens har stor utvecklingspotential, varför Inköp under året har utvecklat 
utbildning och information på sin webbplats på Insidan. Trots dessa insatser har vi sannolikt inte 
kunnat upprätthålla stringensen i riktlinjerna helt konsekvent på grund av kopplingen till övriga 
utmaningar, som till exempel andra kommunala styrdokument. Detta kan dock rättas till när hela 
kommunens inköpsorganisation är mogen för det.  

4.3 Andra styrdokument och definitioner 
När styrdokumenten för inköp kuggar i andra verksamheters styrdokument på ett ändamålsenligt sätt, 
blir inköp ett kraftfullt verktyg för hållbara och goda affärer. Saknas gemensamma definitioner, 
principer eller styrning på något område, kan och ska inte styrdokumenten för inköp läka den bristen. 
Som exempel kan nämnas att det i dagsläget saknas policy och riktlinjer i Kungsbacka för de globala 
hållbarhetsmålen, vilket självklart gör hur-frågorna i inköpsriktlinjernas hållbarhetsavsnitt svaga. På 
samma sätt skapas otydligheter och utrymme för tolkningar av begrepp som istället kan få motsatt 
effekt, bestående av inkonsekvent eller godtycklig tillämpning av styrdokumenten.  

5. Bedömning 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår, med de iakttagelser och konstateranden som angivits ovan, att 
kommunfullmäktige antar Policy respektive Riktlinjer för inköp samt Riktlinjer för direktupphandling. 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson  

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 



• Kungsbacka kommuns inköpsprocess ska ha

ett strategiskt förhållningssätt som ska stärka och stödja välfärdsuppdraget samt medverka till att

Kungsbacka kommun växer och utvecklas till ett ekonomiskt, ekologiskt och

socialt hållbart samhälle till nytta för kommunens invånare.

• Ett Kungsbacka ska vara ett principiellt och normerande förhållningssätt i inköpsprocessen i alla

kommunens verksamheter. Ett Kungsbacka är ett organisatoriskt värde som ska skapa

trygghet i affärsrelationerna samt ge mervärden för kommunen som helhet och för de vi är till för.

• Kungsbacka kommuns inköp ska grundas på affärsmässighet, en aktiv och sund konkurrens, främja

etiska hänsyn samt söka innovativa lösningar på nuvarande och förväntade utmaningar.

• Det ska vara enkelt och tryggt att göra affärer med Kungsbacka kommun så att långsiktiga

affärsrelationer byggs till ömsesidig nytta.

örvaltningen för Service

Nämnden för Service 2020-12-21  § 116

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/


 

 

Vision 2030 är Kungsbacka kommuns främsta styrdokument och ledstjärna för det långsiktiga 

arbetet. Visionen förtydligas av de övergripande målen samt de mål, principer och de övriga organisatoriska 

värden som framgår av kommunens olika styrdokument.   

Riktlinjer för inköp är ett av flera styrdokument, och ska tillämpas på alla inköp i Kungsbacka kommuns 

samtliga verksamheter. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Inköp är en process i olika steg som genomförs med stöd av olika lagar och föreskrifter, etiska koder och 

Kungsbacka kommuns organisatoriska värden. Dessa utgör tillsammans inköpsprocessens 

grundläggande värden där lagar och andra författningar har högst dignitet, därefter professionsetik och 

sist organisatoriska värden. Det innebär att om två normer i något dokument eller i en princip kolliderar, 

det vill säga har motstridiga uppgifter, får dokumentet eller principen av lägre dignitet ge vika för det 

högre. 

 

 

Ett Kungsbacka som principiellt förhållningssätt är en förutsättning för att vi med gemensamma krafter 

ska skapa värde för invånarna i kommunen. Ett uppdrag vi alla verksamheter delar men som i 

inköpsprocessen innebär att 

 

• ha hela kommunens bästa i fokus, inte bara den enskilda verksamheten.  

När alla verksamheter agerar på samma sätt i inköpsprocessen kan mervärden uppnås i 

upphandlingar såsom ekologiska, etiska eller sociala värden 
 

• om det finns ett behov av kompetens från kommunens specialister för att till exempel specificera 

krav, identifiera behov, kvalitetssäkra avtal över tid eller följa upp avtalets leveranser, ska dessa 

kompetenser i möjligaste mån göras tillgängliga, oberoende av organisering 

 

• vi skapar trygghet mot marknaden eftersom Kungsbacka kommun, i sin egenskap av en stor och 

seriös köpare eller partner, ska ses som en upphandlande myndighet, oavsett till vilken verksamhet 

en upphandling sker.  

 



 

       Inköpsprocessen innehåller faserna förbereda, upphandla och realisera.  

       

Bild: Kungsbacka kommuns Inköpsprocess 

 

 

Ekonomisk hållbarhet innebär att använda, vårda och underhålla resurser för att skapa långsiktigt 

hållbara värden genom bättre utnyttjande, återanvändning och återvinning av såväl förnyelsebara 

resurser som icke förnyelsebara resurser.  Detta kräver nya förhållningssätt i inköpsprocessen. Praktiskt 

innebär detta en förändring från ett linjärt synsätt eller en linjär planering till cirkulärt tänkande. Ett 

cirkulärt synsätt gäller inte bara ekonomi utan också ett nytänkande i affärsrelationerna mot en cirkulär 

resursanvändning.  

Utgångspunkterna är att 

• behoven styr inköpen, inte önskemålen 

• livscykeln identifieras för avtalet så att exempelvis en högre startkostnad möjliggörs till förmån för 

underhåll och driftskostnader  

• inköpsbeslut ryms inom tilldelad budget  

• de kvantitativa och kvalitativa mått kommunfullmäktige angivit uppnås  

• verksamheterna tar ett kvalitativt och ekonomiskt ansvar för den verksamhet som bedrivs av externa 

utförare. 

  



 

 

Alla inköp i Kungsbacka kommun ska leda till en minskad användning av resurser i ett 

livscykelperspektiv.  

Verksamheterna ska 

• vid beställning välja varor och tjänster som kravställts och utvärderats utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv, om det inte finns särskilda skäl för annat 

• i möjligast mån kräva tredjepartscertifierade hållbarhetsmärkningar för att öka förutsägbarheten för 

våra leverantörer. Detta underlättar vid kravställning och uppföljning för våra verksamheter. 

Följande utgångspunkter ska också gälla alla inköp i tillämpliga fall och ha höga viktningsvärden. 

• användningen av förnyelsebara resurser 

• giftfria och slutna kretslopp 

• minimal påverkan på klimatet. 

 

Utifrån inköpsprocessens värdegrund ska våra inköp, liksom våra leverantörer och deras 

produktionskedjor främja social hållbarhet.  

Viktiga utgångspunkter är 

• anständiga arbetsvillkor 

• jämställdhet och jämlikhet 

• alternativ till sociala eller arbetsintegrerade kommunala insatser  

      Krav ska ställas på 

• arbetsrättsliga villkor vid upphandling av varor och tjänster, om det finns risk för att dessa annars är 

oskäliga. Om arbetet utförs i Sverige gäller kraven lön, semester och arbetstid liknande ett centralt 

kollektivavtal. Om arbetet utförs i andra länder, där svensk rätt inte tillämpas, ska de arbetsrättsliga 

villkoren fastställas i enlighet med ILO:s kärnkonventioner.  



 

Sociala mervärden ska viktas högt, såsom 

• alternativ till sociala omsorgstjänster såsom daglig verksamhet eller annan liknande verksamhet 

inom till exempel socialtjänsten eller skolan 

• hälsobefrämjande verksamheter såsom alternativ till arbetsträning eller rehabilitering i kommunens 

regi 
• aktiviteter inom arbetsmarknadsområdet såsom alternativa möjligheter ut ur arbetslöshet eller 

möjligheter till en väg till eget företagande 
• verksamheter som i ömsesidighet bidrar till att öka människors integration i samhället samt därmed 

motverkar segregation och isolering. 
 

      Ansvarsfullt inköpsarbete innebär att fokus läggs på både kravställning, utvärdering och uppföljning. 

      Detta innebär att 

• varje upphandling innehåller en plan på uppföljning, vilken upprättas tillsammans med 

avtalsgruppen beroende på avtalets och upphandlingens art 

• det hållbara konsumtionsperspektivet ska gälla när miljöaspekter och social påverkan identifieras 

och bedöms. Det saknar därvid betydelse var någonstans i världen den negativa påverkan sker 

• villkor för kontraktets fullgörande ska alltid följas upp med kontroll, inspektion eller liknande, 

oavsett avtalsform. 

Uppföljning av externa utförare är reglerad i särskild ordning och innefattas inte i denna riktlinje då den 

har en egen styrning. 

 

     Inköpsbeslut är i grunden försörjningsstrategiska beslut.  

     Ett försörjningsstrategiskt beslut innebär bland annat vägval, till exempel verksamhet i egen 

     regi, upphandling eller annan driftform för att säkerställa kommunens eller regionens behov 

     av varor och tjänster. Försörjningsstrategi innebär också en planering av allt det som behövs för  

     att verksamheten ska kunna leverera på sitt uppdrag.  

     I Kungsbacka kommun gäller även utmaningsrätt, vilket innebär att ett företag riktar ett 

    önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet önskas konkurrensutsättas 

    och därmed upphandlas. 

   En vägledning för att avgöra om det är fråga om ett samarbete som träffas av upphandlingslagstiftningen   

   eller om det är ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), har tagits fram av en statlig utredning SOU  

  2019:56.  

   Verksamheterna ska därför 

• planera vilka resurser i form av varor och tjänster som krävs för att leverera sitt uppdrag 

• planera för olika alternativa driftsformer 

• ta ställning till de initiativ till alternativa driftsformer som uppkommer i verksamheten 

• söka förutsättningar för ett ökat samarbete med näringslivet och partnerskap med idéburna 

organisationer, i syfte att tillsammans hitta innovativa lösningar på nuvarande och förväntade 

utmaningar. 

 

Avtal om IOP omfattas inte av dessa riktlinjer. 

  

https://www.regeringen.se/4aeb00/contentassets/978c3f825a704a9696e10dbb5ce40086/ideburet-offentligt-partnerskap---vagledning-sou-201956.pdf
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     Strategiskt inköp är hur inköpsprocessen förhåller sig till strategiskt, taktiskt och operativt 

     inköp. Detta förhållningssätt är en förutsättning för att arbeta med inköp på strategisk nivå.  

 

 

Bild: Kungsbacka kommuns visualisering av strategiskt inköp 

 

     Arbetet som sker i inköpsprocessen kan delas in i strategiskt, taktiskt och operativt inköp.  

      Det bör uppmärksammas att det även inom den taktiska och operativa nivån uppstår  

     strategiska vägval, detta illustreras med nedanstående bild.   

 

 

Bild: Kungsbacka kommuns nivåer av inköp 

 

Allt hänger ihop och varje nivå omfattar aktiviteter som är beroende av ett gott samarbete 

mellan Inköp och kommunens förvaltningar, Ett Kungsbacka, i praktiken. Förvaltningarna ska därför inom 

sig utse en kontaktperson för förvaltningens inköpsfrågor vilkens uppgift är att tillsammans med Inköp införa 

och upprätthålla strategiskt inköp i Kungsbacka kommun. 

  



 

Verksamheten ska   

• årligen planera sina inköpsbehov enligt inköpsprocessen. Verksamheternas inköpsplaner 

sammanställs sedan till en för aktuellt år strategisk inköpsplan för Kungsbacka kommun  

• planera utifrån kommunens organisatoriska värden och verksamhetens egna behov 

• överväga hur stor andel egen regi som krävs för att uppnå rätt effekter utifrån verksamhetens 

uppdrag och mål. I övervägandet behöver man identifiera vilka eventuella risker som uppstår i 

samband med att externa utförare används 

• analysera vilka mervärden kommunen vill åstadkomma tillsammans med en affärspartner, med 

hänsyn till vad verksamheterna vill uppnå 

• söka ett ökat samarbete med näringslivet eller ett ökat partnerskap med idéburna organisationer  
 

Vid extraordinära händelser – force majeure – eller händelser utanför kommunens kontroll får avsteg 

göras. Skälen till detta ska motiveras och dokumenteras i en avvikelserapport, till verksamheternas 

årliga redovisning av sin interna kontroll. 

 

  Verksamheterna ska ställa krav utifrån 

• behov och målbild  

• de organisatoriska värden som identifierats som påverkansfaktorer vid kravställning, såsom 

hållbarhetsmålen och förhållningsprincipen Ett Kungsbacka 

• offentlighetsprincipen. Rätt till allmän insyn ska säkerställas i kommunen, såväl i egen regi som när 

extern utförare anlitas  

• minst samma kvalitetsnivå på utförande och drift hos extern utförare som om kommunen hade drivit 

verksamheten i egen regi. 

Kraven ska påverkas av 

• behov av komplettering av kompetens, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet eller annan, 

dokumenterad och evidensbaserad kunskap 

• rimlighetsbedömningar. Kraven ska stå rimlig proportion till det som upphandlas  

• behov av innovationer. Upphandling bör därför genomföras genom tidig dialog i syfte att identifiera 

innovativa och hållbara lösningar på såväl nuvarande som förväntade utmaningar. 

Verksamheterna ska 

• ha god kontroll över de avtal som kan anses vara av hög risk, särskilt avtal där beroendet av 

leverantören är starkt kopplad till leverans av välfärd 

• dokumentera hur avtal har ingåtts  

• följa upp verksamheter som har lämnats ut till externa utförares samt varje mandatperiod redovisa 

uppföljningen till kommunfullmäktige (9 kap. 38 § kommunallagen 2017:725). 

  



     Alla verksamheter ska 

• använda ingångna avtal vid sina inköp

     Kommunens inköp ska grundas på affärsmässighet samt en aktiv och sund konkurrens. 

     Verksamheterna ska  

• ge alla aktörer lika möjligheter att konkurrera och bedömas utifrån förmågan att genomföra det

efterfrågade arbetet. Kravställningen ska ge förutsättningar för företag av olika storlek, associations-

form eller syften att delta i upphandlingen

• följa upp ingångna avtal mot villkor och kvalitet samt vid behov konkurrensutsätta varan eller

tjänsten på nytt.

     Det ska vara enkelt och tryggt att göra affärer med Kungsbacka kommun så att långsiktiga 

     affärsrelationer byggs till ömsesidig nytta. 

Verksamheterna ska 

• säkerställa att upphandlingsprocessens relevanta delar ska vara förutsägbara och tillgängliga samt

enkla att förstå

• hålla ingångna avtal.
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Vision 2030 är Kungsbacka kommuns främsta styrdokument och ledstjärna för det långsiktiga 

arbetet. Visionen förtydligas av de övergripande målen samt de mål, principer och de övriga organisatoriska 

värden som framgår av kommunens olika styrdokument.   

Riktlinjer för inköp är ett av flera styrdokument, och ska tillämpas på alla inköp i Kungsbacka kommuns 

samtliga verksamheter. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Inköp är en process i olika steg som genomförs med stöd av olika lagar och föreskrifter, etiska koder och 

Kungsbacka kommuns organisatoriska värden. Dessa utgör tillsammans inköpsprocessens 

grundläggande värden där lagar och andra författningar har högst dignitet, därefter professionsetik och 

sist organisatoriska värden. Det innebär att om två normer i något dokument eller i en princip kolliderar, 

det vill säga har motstridiga uppgifter, får dokumentet eller principen av lägre dignitet ge vika för det 

högre. 

 

 

Ett Kungsbacka som principiellt förhållningssätt är en förutsättning för att vi med gemensamma krafter 

ska skapa värde för invånarna i kommunen. Ett uppdrag vi alla verksamheter delar men som i 

inköpsprocessen innebär att 

 

• ha hela kommunens bästa i fokus, inte bara den enskilda verksamheten.  

När alla verksamheter agerar på samma sätt i inköpsprocessen kan mervärden uppnås i 

upphandlingar såsom ekologiska, etiska eller sociala värden 
 

• om det finns ett behov av kompetens från kommunens specialister för att till exempel specificera 

krav, identifiera behov, kvalitetssäkra avtal över tid eller följa upp avtalets leveranser, ska dessa 

kompetenser i möjligaste mån göras tillgängliga, oberoende av organisering 

 

• vi skapar trygghet mot marknaden eftersom Kungsbacka kommun, i sin egenskap av en stor och 

seriös köpare eller partner, ska ses som en upphandlande myndighet, oavsett till vilken verksamhet 

en upphandling sker.  

 



 

       Inköpsprocessen innehåller faserna förbereda, upphandla och realisera.  

       

Bild: Kungsbacka kommuns Inköpsprocess 

 

 

Ekonomisk hållbarhet innebär att använda, vårda och underhålla resurser för att skapa långsiktigt 

hållbara värden genom bättre utnyttjande, återanvändning och återvinning av såväl förnyelsebara 

resurser som icke förnyelsebara resurser.  Detta kräver nya förhållningssätt i inköpsprocessen. Praktiskt 

innebär detta en förändring från ett linjärt synsätt eller en linjär planering till cirkulärt tänkande. Ett 

cirkulärt synsätt gäller inte bara ekonomi utan också ett nytänkande i affärsrelationerna mot en cirkulär 

resursanvändning.  

Utgångspunkterna är att 

• behoven styr inköpen, inte önskemålen 

• livscykeln identifieras för avtalet så att exempelvis en högre startkostnad möjliggörs till förmån för 

underhåll och driftskostnader  

• inköpsbeslut ryms inom tilldelad budget  

• de kvantitativa och kvalitativa mått kommunfullmäktige angivit uppnås  

• verksamheterna tar ett kvalitativt och ekonomiskt ansvar för den verksamhet som bedrivs av externa 

utförare. 

  



 

 

Alla inköp i Kungsbacka kommun ska leda till en minskad användning av resurser i ett 

livscykelperspektiv.  

Verksamheterna ska 

• vid beställning välja varor och tjänster som kravställts och utvärderats utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv, om det inte finns särskilda skäl för annat 

• i möjligast mån kräva tredjepartscertifierade hållbarhetsmärkningar för att öka förutsägbarheten för 

våra leverantörer. Detta underlättar vid kravställning och uppföljning för våra verksamheter. 

Följande utgångspunkter ska också gälla alla inköp i tillämpliga fall och ha höga viktningsvärden. 

• användningen av förnyelsebara resurser 

• giftfria och slutna kretslopp 

• minimal påverkan på klimatet. 

 

Utifrån inköpsprocessens värdegrund ska våra inköp, liksom våra leverantörer och deras 

produktionskedjor främja social hållbarhet.  

Viktiga utgångspunkter är 

• anständiga arbetsvillkor 

• jämställdhet och jämlikhet 

• alternativ till sociala eller arbetsintegrerade kommunala insatser  

      Krav ska ställas på 

• arbetsrättsliga villkor vid upphandling av varor och tjänster, om det finns risk för att dessa annars är 

oskäliga. Om arbetet utförs i Sverige gäller kraven lön, semester och arbetstid liknande ett centralt 

kollektivavtal. Om arbetet utförs i andra länder, där svensk rätt inte tillämpas, ska de arbetsrättsliga 

villkoren fastställas i enlighet med ILO:s kärnkonventioner.  



 

Sociala mervärden ska viktas högt, såsom 

• alternativ till sociala omsorgstjänster såsom daglig verksamhet eller annan liknande verksamhet 

inom till exempel socialtjänsten eller skolan 

• hälsobefrämjande verksamheter såsom alternativ till arbetsträning eller rehabilitering i kommunens 

regi 
• aktiviteter inom arbetsmarknadsområdet såsom alternativa möjligheter ut ur arbetslöshet eller 

möjligheter till en väg till eget företagande 
• verksamheter som i ömsesidighet bidrar till att öka människors integration i samhället samt därmed 

motverkar segregation och isolering. 
 

      Ansvarsfullt inköpsarbete innebär att fokus läggs på både kravställning, utvärdering och uppföljning. 

      Detta innebär att 

• varje upphandling innehåller en plan på uppföljning, vilken upprättas tillsammans med 

avtalsgruppen beroende på avtalets och upphandlingens art 

• det hållbara konsumtionsperspektivet ska gälla när miljöaspekter och social påverkan identifieras 

och bedöms. Det saknar därvid betydelse var någonstans i världen den negativa påverkan sker 

• villkor för kontraktets fullgörande ska alltid följas upp med kontroll, inspektion eller liknande, 

oavsett avtalsform. 

Uppföljning av externa utförare är reglerad i särskild ordning och innefattas inte i denna riktlinje då den 

har en egen styrning. 

 

     Inköpsbeslut är i grunden försörjningsstrategiska beslut.  

     Ett försörjningsstrategiskt beslut innebär bland annat vägval, till exempel verksamhet i egen 

     regi, upphandling eller annan driftform för att säkerställa kommunens eller regionens behov 

     av varor och tjänster. Försörjningsstrategi innebär också en planering av allt det som behövs för  

     att verksamheten ska kunna leverera på sitt uppdrag.  

     I Kungsbacka kommun gäller även utmaningsrätt, vilket innebär att ett företag riktar ett 

    önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet önskas konkurrensutsättas 

    och därmed upphandlas. 

   En vägledning för att avgöra om det är fråga om ett samarbete som träffas av upphandlingslagstiftningen   

   eller om det är ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), har tagits fram av en statlig utredning SOU  

  2019:56.  

   Verksamheterna ska därför 

• planera vilka resurser i form av varor och tjänster som krävs för att leverera sitt uppdrag 

• planera för olika alternativa driftsformer 

• ta ställning till de initiativ till alternativa driftsformer som uppkommer i verksamheten 

• söka förutsättningar för ett ökat samarbete med näringslivet och partnerskap med idéburna 

organisationer, i syfte att tillsammans hitta innovativa lösningar på nuvarande och förväntade 

utmaningar. 

 

Avtal om IOP omfattas inte av dessa riktlinjer. 

  

https://www.regeringen.se/4aeb00/contentassets/978c3f825a704a9696e10dbb5ce40086/ideburet-offentligt-partnerskap---vagledning-sou-201956.pdf
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     Strategiskt inköp är hur inköpsprocessen förhåller sig till strategiskt, taktiskt och operativt 

     inköp. Detta förhållningssätt är en förutsättning för att arbeta med inköp på strategisk nivå.  

 

 

Bild: Kungsbacka kommuns visualisering av strategiskt inköp 

 

     Arbetet som sker i inköpsprocessen kan delas in i strategiskt, taktiskt och operativt inköp.  

      Det bör uppmärksammas att det även inom den taktiska och operativa nivån uppstår  

     strategiska vägval, detta illustreras med nedanstående bild.   

 

 

Bild: Kungsbacka kommuns nivåer av inköp 

 

Allt hänger ihop och varje nivå omfattar aktiviteter som är beroende av ett gott samarbete 

mellan Inköp och kommunens förvaltningar, Ett Kungsbacka, i praktiken. Förvaltningarna ska därför inom 

sig utse en kontaktperson för förvaltningens inköpsfrågor vilkens uppgift är att tillsammans med Inköp införa 

och upprätthålla strategiskt inköp i Kungsbacka kommun. 

  



 

Verksamheten ska   

• årligen planera sina inköpsbehov enligt inköpsprocessen. Verksamheternas inköpsplaner 

sammanställs sedan till en för aktuellt år strategisk inköpsplan för Kungsbacka kommun  

• planera utifrån kommunens organisatoriska värden och verksamhetens egna behov 

• överväga hur stor andel egen regi som krävs för att uppnå rätt effekter utifrån verksamhetens 

uppdrag och mål. I övervägandet behöver man identifiera vilka eventuella risker som uppstår i 

samband med att externa utförare används 

• analysera vilka mervärden kommunen vill åstadkomma tillsammans med en affärspartner, med 

hänsyn till vad verksamheterna vill uppnå 

• söka ett ökat samarbete med näringslivet eller ett ökat partnerskap med idéburna organisationer  
 

Vid extraordinära händelser – force majeure – eller händelser utanför kommunens kontroll får avsteg 

göras. Skälen till detta ska motiveras och dokumenteras i en avvikelserapport, till verksamheternas 

årliga redovisning av sin interna kontroll. 

 

  Verksamheterna ska ställa krav utifrån 

• behov och målbild  

• de organisatoriska värden som identifierats som påverkansfaktorer vid kravställning, såsom 

hållbarhetsmålen och förhållningsprincipen Ett Kungsbacka 

• offentlighetsprincipen. Rätt till allmän insyn ska säkerställas i kommunen, såväl i egen regi som när 

extern utförare anlitas  

• minst samma kvalitetsnivå på utförande och drift hos extern utförare som om kommunen hade drivit 

verksamheten i egen regi. 

Kraven ska påverkas av 

• behov av komplettering av kompetens, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet eller annan, 

dokumenterad och evidensbaserad kunskap 

• rimlighetsbedömningar. Kraven ska stå rimlig proportion till det som upphandlas  

• behov av innovationer. Upphandling bör därför genomföras genom tidig dialog i syfte att identifiera 

innovativa och hållbara lösningar på såväl nuvarande som förväntade utmaningar. 

Verksamheterna ska 

• ha god kontroll över de avtal som kan anses vara av hög risk, särskilt avtal där beroendet av 

leverantören är starkt kopplad till leverans av välfärd 

• dokumentera hur avtal har ingåtts  

• följa upp verksamheter som har lämnats ut till externa utförares samt varje mandatperiod redovisa 

uppföljningen till kommunfullmäktige (9 kap. 38 § kommunallagen 2017:725). 

  



     Alla verksamheter ska 

• använda ingångna avtal vid sina inköp

     Kommunens inköp ska grundas på affärsmässighet samt en aktiv och sund konkurrens. 

     Verksamheterna ska  

• ge alla aktörer lika möjligheter att konkurrera och bedömas utifrån förmågan att genomföra det

efterfrågade arbetet. Kravställningen ska ge förutsättningar för företag av olika storlek, associations-

form eller syften att delta i upphandlingen

• följa upp ingångna avtal mot villkor och kvalitet samt vid behov konkurrensutsätta varan eller

tjänsten på nytt.

     Det ska vara enkelt och tryggt att göra affärer med Kungsbacka kommun så att långsiktiga 

     affärsrelationer byggs till ömsesidig nytta. 

Verksamheterna ska 

• säkerställa att upphandlingsprocessens relevanta delar ska vara förutsägbara och tillgängliga samt

enkla att förstå

• hålla ingångna avtal.
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§ 116 Dnr 2020-00297  

Policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i Kungsbacka kommun 

Beslut 

Nämnden för Service föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

 Kommunfullmäktige antar Policy för inköp, daterad 21 december 2020 

 Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för inköp, daterad 21 december 2020   

 Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för direktupphandling, daterad  

21 december 2020 

 Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut i § 164/2009 om Policy för 

upphandling med tillämpningsanvisningar samt förklarar att 

kommunstyrelsens beslut i § 185/2018 om riktlinjer för direktupphandling 

samtidigt upphör att gälla 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att ansvara för 

dokumentens aktualitet och vid behov ta initiativ till förändringar 

 Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av 

Riktlinjer för inköp till kommunstyrelsen, om ändringen inte är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunstyrelsen ska skriftligen 

återrapportera ändringarna till kommunfullmäktige 

 

Nämnden för Service upphäver sitt beslut i § 34/2020 den 29 april 2020 om riktlinjer 

för direktupphandling.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommuns inköp omsätter årligen cirka tre miljarder kronor. Det kan 

ställas i relation till kommunens totala omslutning om 6,1 miljarder kronor. 

Inköp är en kommunövergripande och strategisk verksamhet. Med ett strategiskt 

förhållningssätt till inköp skapas förutsättningar att möta framtidens utmaningar i att 

klara välfärdsuppdraget och hållbarhetsmålen. Service Inköp har sedan 2018 arbetat 

med att utveckla kommunens inköpsprocess, för att införa ett strategiskt 

förhållningsätt i kommunens alla inköpsprocesser. En del i detta arbete har varit att 

arbeta fram nya styrdokument. 

Inköp är hela perspektivet från behov till betalning och innefattar allt från planering 

till upphandling och E-handel. Det finns ingen särskild lagstiftning för kommuners 

inköp, utan här tillämpar kommunen upphandlingslagarna, köprätten och 

avtalsrätten. Det finns heller inga styrdokument i Kungsbacka kommun för inköp, 

varför det är motiverat med nya styrdokument som täcker hela inköpsprocessen och 

inte bara upphandling.  
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Den viktigaste nyheten i de föreslagna nya dokumenten är det strategiska 

förhållningssättet till inköp med strategiskt inköp, taktiskt inköp och operativt inköp. 

En annan viktig nyhet är att principen för Kungsbacka kommuns förändringsarbete, 

Ett Kungsbacka, i policyn har definierats som en förhållningsprincip och ett 

organisatoriskt värde i inköpsprocessen. Andra nyheter är vissa riktlinjer och 

utgångspunkter för hållbara inköp och en värdegrund för inköpsprocessen. 

Riktlinjerna klargör också en inriktning mot att främja oegennyttigt socialt 

företagande, i syfte att i samarbete eller partnerskap finna alternativ till särskilt 

sociala insatser samt till innovativa lösningar för att minska till exempel 

klimatpåverkan. Riktlinjerna för direktupphandling har åter reviderats med anledning 

av nya tröskelvärden 2020 och därmed också ny direktupphandlingsgräns.  

Arbetet med att ta fram föreslagna styrdokument, bilaga samt detta underlag har 

genomförts tillsammans med Lena Knutsson, utredare hos kommunstyrelsens 

förvaltning, kommunledningskontoret. 

 

Konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektiv 

Prövningen av barnets bästa ska utgöra underlag för beslut i frågor som direkt rör 

barn eller som indirekt berör barn. Styrdokumenten innehåller inte specifika delar 

som direkt och/eller indirekt kommer att påverka barn dock uppstår påverkan i 

samband med att specifika upphandlingar genomförs. Vid större beslut ska 

förvaltningarna och dess verksamheter genomföra en prövning av barnets bästa samt 

dokumentera konsekvenserna av barnrättslagen. Det har ej varit aktuellt att föra 

dialog med barn inför detta beslut men kommer att aktualiseras inför beslut i 

verksamheterna.     

 

Beslutsunderlag 

Bilaga - Beskrivning av ärendet Policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i 

Kungsbacka kommun 

Policy för inköp, 21 december 2020 

Riktlinjer för inköp, 21 december 2020  

Riktlinjer för direktupphandling, 21 december 2020 

Protokollsutdrag 2020-11-26 § 105 Policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i  

Kungsbacka kommun 

Policy för upphandling, KF § 164/2009 

Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy, KF § 164/2009 

Riktlinjer för direktupphandling, KS § 185/2018 

Riktlinjer för direktupphandling, SE § 34/2020 
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Nämnden för Service Datum  

2020-12-21 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Madelene Höök (L) yrkar bifall till förvaltningen för Service förslag. 

Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga förvaltningen för Service förslag, och att nämnden för Service bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

 

Datum 

2020-12-11 
Diarienummer 

SE 2020-00297 

 

 

 

Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i Kungsbacka kommun 

 

Förslag till beslut i nämnden för Service 

Nämnden för Service föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

 Kommunfullmäktige antar Policy för inköp, daterad 21 december 2020 

 Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för inköp, daterad 21 december 2020   

 Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för direktupphandling, daterad 21 december 2020 

 Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut i § 164/2009 om Policy för upphandling med 

tillämpningsanvisningar samt förklarar att kommunstyrelsens beslut i § 185/2018 om riktlinjer för 

direktupphandling samtidigt upphör att gälla 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att ansvara för dokumentens aktualitet och vid 

behov ta initiativ till förändringar 

 Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av Riktlinjer för inköp till 

kommunstyrelsen, om ändringen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Kommunstyrelsen ska skriftligen återrapportera ändringarna till kommunfullmäktige 

 

Nämnden för Service upphäver sitt beslut i § 34/2020 den 29 april 2020 om riktlinjer för 

direktupphandling.  

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommuns inköp omsätter årligen cirka tre miljarder kronor. Det kan ställas i relation till 

kommunens totala omslutning om 6,1 miljarder kronor. 

 

Inköp är en kommunövergripande och strategisk verksamhet. Med ett strategiskt förhållningssätt till inköp 

skapas förutsättningar att möta framtidens utmaningar i att klara välfärdsuppdraget och hållbarhetsmålen. 

Service Inköp har sedan 2018 arbetat med att utveckla kommunens inköpsprocess, för att införa ett strategiskt 

förhållningsätt i kommunens alla inköpsprocesser. En del i detta arbete har varit att arbeta fram nya 

styrdokument. 
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Inköp är hela perspektivet från behov till betalning och innefattar allt från planering till upphandling och  

e-handel. Det finns ingen särskild lagstiftning för kommuners inköp, utan här tillämpar kommunen 

upphandlingslagarna, köprätten och avtalsrätten. Det finns heller inga styrdokument i Kungsbacka kommun för 

inköp, varför det är motiverat med nya styrdokument som täcker hela inköpsprocessen och inte bara 

upphandling.  

Den viktigaste nyheten i de föreslagna nya dokumenten är det strategiska förhållningssättet till inköp med 

strategiskt inköp, taktiskt inköp och operativt inköp. En annan viktig nyhet är att principen för Kungsbacka 

kommuns förändringsarbete, Ett Kungsbacka, i policyn har definierats som en förhållningsprincip och ett 

organisatoriskt värde i inköpsprocessen. Andra nyheter är vissa riktlinjer och utgångspunkter för hållbara inköp 

och en värdegrund för inköpsprocessen. Riktlinjerna klargör också en inriktning mot att främja oegennyttigt 

socialt företagande, i syfte att i samarbete eller partnerskap finna alternativ till särskilt sociala insatser samt till 

innovativa lösningar för att minska till exempel klimatpåverkan. Riktlinjerna för direktupphandling har åter 

reviderats med anledning av nya tröskelvärden 2020 och därmed också ny direktupphandlingsgräns.  

Arbetet med att ta fram föreslagna styrdokument, bilaga samt detta underlag har genomförts tillsammans med 

Lena Knutsson, utredare hos kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningskontoret. 

 

 

Konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektiv 

Prövningen av barnets bästa ska utgöra underlag för beslut i frågor som direkt rör barn eller som indirekt berör 

barn. Styrdokumenten innehåller inte specifika delar som direkt och/eller indirekt kommer att påverka barn dock 

uppstår påverkan isamband med att specifika upphandlingar genomförs. Vid större beslut ska förvaltningarna 

och dess verksamheter genomföra en prövning av barnets bästa samt dokumentera konsekvenserna av 

barnrättslagen. Det har ej varit aktuellt att föra dialog med barn inför detta beslut men kommer att aktualiseras 

inför beslut i verksamheterna.     
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Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-12-11 

Bilaga Beskrivning av ärendet Policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i Kungsbacka kommun 

Policy för inköp, 21 december 2020 

Riktlinjer för inköp, 21 december 2020  

Riktlinjer för direktupphandling, 21 december 2020 

Protokollsutdrag 2020-11-26 § 105 Policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i  

Kungsbacka kommun 

Policy för upphandling, KF § 164/2009 

Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy, KF § 164/2009 

Riktlinjer för direktupphandling, KS § 185/2018 

Riktlinjer för direktupphandling, SE § 34/2020 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Lovisa Eld      Katarina Appelqvist 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Inköp  



 

 

Datum 

2020-11-17 
Diarienummer 

SE 2.5.0.1 2020-

00297 

 

 

 

Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 

0300 83 46 58 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

 

 

Beskrivning av ärendet Policy och riktlinjer för 

inköpsverksamheten i Kungsbacka kommun 

 

Policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i Kungsbacka 

kommun 

Beskrivning av ärendet  

 

1. Inledning 

1.1 Utvecklingsprojektet för inköpsprocessen 

Kungsbacka kommuns inköp omsätter årligen cirka tre miljarder kronor. Det kan ställas i relation till 

kommunens totala omslutning om 6,1 miljarder kronor. 

Inköp är en kommunövergripande och strategisk verksamhet. Med ett strategiskt förhållningssätt till 

inköp skapas förutsättningar att möta framtidens utmaningar, i att klara välfärdsuppdraget och 

hållbarhetsmålen. Service Inköp har sedan 2018 arbetat aktivt med att utveckla kommunens 

inköpsprocesser för att införa ett strategiskt förhållningsätt i kommunens alla inköpsprocesser. 

Utvecklingsprojektets två första faser slutpresenterades i november 2018. Syftet är att Inköp ska inta 

en strategisk och konsultativ roll, snarare än en operativ roll.  

 

I nuvarande fas 3 upprättas helt nya styrdokument som täcker hela inköpsprocessen. Gällande policy 

och riktlinjer med tillämpningsanvisningar för upphandling är från 2009 (KF § 164/09). Beslutet 

föreslås upphävas samtidigt som kommunfullmäktige antar de nya styrdokumenten för inköp. 
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1.2 Utmaningar i styrdokumentsarbetet 

Att ta fram styrdokument för inköp har varit en utmaning av flera skäl.  

1.2.1 Revisorernas rekommendationer 

Den största utmaningen har varit att i styrdokumenten söka tillgodose kommunrevisorernas 

rekommendationer från 2019. Men revisorernas frågor handlar inte om ansatser, vägledning eller 

förhållningssätt, det vill säga hur-frågor som får svar i policys, riktlinjer eller regler. Revisorernas 

frågor handlar om organisation och ansvarsfördelning, det vill säga vad- och vem-frågor samt rena 

rutiner på verksamhetsnivå. Av denna anledning har dessa till slut lämnats utanför riktlinjerna och 

revisorernas rekommendationer avspeglar sig således inte de föreslagna styrdokumenten. Sådana 

frågor ska hanteras i annan ordning, såsom i reglementen, delegeringsförteckningar, instruktioner och 

rutiner på exempelvis webben. Därför får man backa tillbaka något och titta på reglementet för 

nämnden för Service och vilka uppgifter kommunfullmäktige har delegerat till nämnden. 

1.2.1.1 Organiseringen av Inköp 

Nämnden för Service tillhandahåller enligt sitt reglemente efterfrågade tjänster och nyttigheter. Inköp 

är organiserat under nämnden för Service. De tjänster som Inköp tillhandahåller är därmed 

efterfrågestyrda. Möjligheterna för Inköp att leda, samordna och följa upp kommunens 

inköpsverksamhet begränsas dessutom genom att dessa uppgifter ligger inom kommunstyrelsens 

uppdrag.  

 

1.2.2 Kontaktpersoner för inköpsfrågor 

Kommunens totala inköpsverksamhet är helt beroende av att verksamheterna faktiskt efterlever de 

interna styrdokumenten, de rutiner som Inköp har tagit fram och som finns på webben samt de 

professionella råd som Inköp ger till verksamheterna. För att säkerställa så bra förutsättningar som 

möjligt att såväl införa som upprätthålla det nya strategiska förhållningssättet till kommunens totala 

inköpsverksamhet, har vi - trots karaktären på riktlinjen som en regel och organisationsfråga - valt att 

föreslå att det i riktlinjen tas in en bestämmelse om att varje förvaltning ska utse en kontaktperson som 

Inköp kan samarbeta med i inköpsfrågorna. 

 

1.2.3 Inköp är ett utvecklingsområde i kommunen 

En annan stor utmaning har varit att begränsa text och information i styrdokumenten, så att 

styrdokumenten inte övergår till att bli ett utbildningsmaterial för nämnder och förvaltningar. 

Förvaltningarnas inköpskompetens har stor utvecklingspotential, varför Inköp under året har utvecklat 

utbildning och information på sin webbplats på Insidan.  
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Trots dessa insatser har vi sannolikt inte kunnat upprätthålla stringensen i riktlinjerna helt konsekvent 

på grund av kopplingen till de övriga utmaningar som redovisas här. Detta kan dock rättas till när hela 

kommunens inköpsorganisation är mogen för det. 

 

1.2.4 Andra kommunala styrdokument 

När styrdokumenten för inköp kuggar i andra verksamheters styrdokument på ett ändamålsenligt sätt 

blir inköp ett kraftfullt verktyg för hållbara och goda affärer. Saknas gemensamma definitioner, 

principer eller styrning på något område, kan och ska inte styrdokumenten för inköp läka den bristen.  

Som exempel kan nämnas att det i dagsläget saknas policy och riktlinjer i Kungsbacka för de globala 

hållbarhetsmålen, vilket självklart gör hur-frågorna i riktlinjernas hållbarhetsavsnitt svaga.  

1.2.5 Definitioner av begreppet välfärd 

På samma sätt skapas otydligheter och utrymme för tolkningar av begrepp. Det är önskvärt att ha en 

gemensam definition av centrala begrepp, i kommunen, för att minimera en motsatt effekt bestående 

av en inkonsekvent eller godtycklig tillämpning av styrdokumenten. 

1.2.5.1 Välfärdsbegreppet 

Av särskilt intresse för den kommunala verksamheten och kommunens inköp är begreppen välfärd, 

välfärdsverksamhet, välfärdssamhälle, välfärdsteknik eller välfärdstjänster. En förutsättning för social 

hållbarhet är att det råder en samsyn kring vad ett välfärdssamhälle ska erbjuda.  

Någon allmänt vedertagen definition av begreppet välfärd finns inte. Inte heller SKR har definierat 

begreppet, även om man kan hitta material beträffande välfärden, se till exempel 

https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/5502.pdf. 

Den statliga utredningen Idéburen välfärd (SOU 2019:56) menar med välfärdsverksamhet i detta 

sammanhang 

 Hälso- och sjukvård 

 Hälsofrämjande verksamhet 

 Sociala omsorgstjänster 

 Utbildning som regleras av skollagen eller som genomförs av folkhögskolor och studieförbud 

samt annan utbildning där kommun, region eller staten är huvudman 

 Aktiviteter inom arbetsmarknadsområdet 

 Verksamheter som syftar till att öka människors integration och inkludering i samhället samt 

motverka segregation och isolering 

 

I snäv mening så synes med välfärdstjänster inom kommunal verksamhet ofta menas de obligatoriska 

uppgifter som kommun har enligt lag. I vid mening skulle dock all verksamhet som ligger inom 

kommunal kompetens kunna vara välfärdstjänster, även den frivilliga kommunala verksamheten.  

https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/5502.pdf
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Den politiska viljan att driva frivillig kommunal verksamhet grundar sig på att denna bidrar till att 

bygga hela samhällets välfärd och därmed hållbarhet. 

 

Vi lämnar inga förslag till definition men vill med detta visa hur det kopplar an inköpsprocessen.  

 

2. Styrdokument för inköp 

Det finns ingen särskild lagstiftning för kommuners inköp, utan här tillämpar kommunen 

upphandlingslagarna, köprätten och avtalsrätten. Det finns heller inga styrdokument i Kungsbacka 

kommun för inköp, varför det är motiverat med nya interna styrdokument som täcker hela 

inköpsprocessen och inte bara upphandling. 

Allmänt sett är policys inte nödvändiga där det finns en lagstiftning. Däremot kan riktlinjer behövas i 

de fall det finns bedömningsmarginaler men vägledning saknas. Sådan vägledning finns numera för 

handläggningen i upphandlingsprocessen, efter det att upphandlingslagarna har tillämpats ett stort antal 

år; i såväl myndighetsvägledning (Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket) som i rättsfall. 

Rutiner, instruktioner och en e-utbildning finns också på Inköps webbplats på Insidan.  

Förslagen till inköpspolicy och riktlinjer får ses som ett första steg till en ny struktur som ska stödja ett 

förändrat förhållningssätt till inköp och för den delen också ett förnyat arbetssätt, till och i kommunens 

inköpsarbete. Förhållningssättet ska vara strategiskt i den strukturella inköpsprocessen och holistiskt i 

den kulturella, Ett Kungsbacka.  

Det är dock viktigt att komma ihåg att arbetssätt och organisatoriska värden aldrig har företräde 

framför lagar och andra författningar, även kommunens egna föreskrifter, till exempel reglementen, 

delegeringsförteckningar eller taxor. 

 

3. Grundläggande värden 

Inköpsprocessens grundläggande värden är i föreslagna Riktlinjer för inköp rangordnade i följande 

ordning 

1. Lagstiftning som upphandlingslagarna och kommunallagen och kommunala föreskrifter som 

nämndreglementet samt allmänna rättsprinciper 

2. Etiska värden som professionsetik och god sed och etiska koder i branschen 

3. Organisatoriska värden, som kommunen policys eller riktlinjer, se bilaga A 

Det innebär att om två eller flera normer i dokumenten eller principer kolliderar, det vill säga har 

motstridiga uppgifter, får dokumentet eller principen av lägre dignitet ge vika för det högre. 

Kommunens interna styrdokument är komplement där lagar eller andra vedertagna normer saknas. 

Också de organisatoriska värdena har olika dignitet inbördes, där Vision 2030 är det främsta och 

principen Ett Kungsbacka ett allomfattande förhållningssätt i Kungsbacka kommuns förändringsarbete. 
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Normerande dokument får anses ha högre dignitet än aktiverande dokument, liksom normerande 

principer i förhållande till andra principer, se Riktlinjer för styrdokument.  

 

4. Nämndernas försörjningsstrategi och planering 

Inköpsbeslut är försörjningsstrategiska beslut. De försörjningsstrategiska besluten är i grunden beslut 

om hur förvaltningen behöver försörja sig för att kunna leverera välfärd och klara sitt uppdrag. 

Inköpsprocessen börjar alltså hos verksamheterna.  

Kommunens verksamheter ska kontinuerligt pröva och ta ställning till i vilken form deras verksamhet 

ska bedrivas. Behovet av försörjning genom externa tjänster och varor initieras av verksamheterna i 

dessas inköpsplanering. Utifrån dessa genereras kommunens årliga kommande inköpsplan.  

Av Policy för konkurrensprövning (2011) framgår bl.a. att kommunens välfärdsverksamheter ska vara 

öppna för alternativa utförare och driftsformer. Vilka verksamheter som anses vara 

välfärdsverksamheter framgår inte, men se tidigare avsnitt 1.2.4.  

I Kungsbacka kommun gäller utmaningsrätt. Utmaningsrätt innebär att ett företag riktar ett önskemål 

till kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska upphandlas. Verksamheterna bör dels 

planera för olika alternativa driftsformer, dels ta ställning till de initiativ till alternativa driftsformer 

som uppkommer i verksamheten.  

I denna fas i planeringsprocessen ska också samarbete med näringslivet, t.ex. med oegennyttiga sociala 

företag (företag där ingen värdeöverföring sker utan överskott återinvesteras i verksamheten) och 

partnerskap med idéburna organisationer övervägas, i syfte att tillsammans hitta innovativa lösningar 

på nuvarande och förväntade utmaningar.  

 

5. Ett strategiskt förhållningssätt 

5.1 Strategiskt inköp 

Kommunens inköp ska leda till leverans av rätt kvalitet till rätt villkor. 

Med ett strategiskt förhållningssätt till inköp skapas förutsättningar att möta framtidens utmaningar i 

att klara välfärdsuppdraget och att utveckla Kungsbacka kommun till ett ekonomiskt, ekologiskt och 

socialt hållbart samhälle. I en framtid med minskande ekonomiska resurser och med ökande globala 

risker, som exempelvis en pandemi eller brist på rent vatten å ena sidan och med långsiktiga 

affärsrelationer och en kraftfull teknisk utveckling som ger möjligheter å andra sidan, kommer det att 

ställas höga krav på att kommunens resursanvändning vässas. Det strategiska förhållningssättet bidrar 

till detta. Det är medvetet och det skapar långsiktiga, hållbara och totalekonomiskt goda affärer, vilket 

är en del i hushållningen av resurserna.  
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I denna fas analyserar verksamheterna vilka mervärden som vill uppnås tillsammans med en 

affärspartner, med hänsyn till vad verksamheterna vill uppnå. Planering ska ske utifrån kommunens 

organisatoriska värden, det vill säga vision, policys eller andra sådana styrdokument samt 

verksamhetens egna behov. 

Inköpsstrategiska beslut innebär överväganden om exempelvis hur stor andel egen regi som krävs för 

att uppnå rätt effekter i relation till risk. Risker i detta sammanhang kan vara att 

konkurrensutsättningen blir för stor i förhållande till kommunens ansvar för verksamheten. Såsom att 

för många verksamheter är konkurrensutsatta under samma period eller att för många verksamheter har 

gått till en enda leverantör. Leverantören eller leverantörerna kan exempelvis gå i konkurs. Man ska 

inte ha alla ägg i samma korg.   

5.1.1 Hållbarhet, idéburet partnerskap och socialt företagande 

Allt vi köper har en påverkan på människor, miljö och ekonomi, oavsett om det är varor, tjänster eller 

entreprenader. Inköpsprocessen får direkt träff på hållbarhetsbegreppets alla tre dimensioner som 

utrycks i Visionen: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Inköp är således ett kraftfullt verktyg 

för kommunens hållbarhetsambitioner. När inköpen kan kroka arm med andra verksamheters 

styrdokument på ett ändamålsenligt sätt blir det ett sådant kraftfullt verktyg.  

5.1.1.1 Partnerskap 

Utifrån Agenda 2030, mål 17, har svenska staten åtagit sig att verka för att ge stöd till 

partnerskapslösningar. Också ett antal offentliga utredningar har påtalat betydelsen av att utveckla 

partnerskapet som arbetsmetod för samhällsutveckling. Verksamheterna ska söka förutsättningar för 

ett ökat samarbete och partnerskap med såväl näringslivet som i idéburna organisationer, i syfte att 

tillsammans hitta innovativa lösningar på nuvarande och förväntade utmaningar. Dessa 

företag/organisationer ser sig själva ofta som samhällsbärande, vilket ställer stora krav på kommunen, 

när det gäller att avgöra om den verksamhet och de villkor som partnerskapet erbjuder omfattas av 

upphandlingslagstiftningen eller inte.  

 

För att ett idéburet partnerskap ska vara för handen ska vissa villkor vara uppfyllda. 

Kontraktsbegreppet i LOU är det som avgör, inte om den tjänst som ska upphandlas är av icke-

ekonomisk (NESGI) art. En vägledning för att avgöra detta, Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), har 

tagits fram av en statlig utredning SOU 2019:56. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regeringen.se/4aeb00/contentassets/978c3f825a704a9696e10dbb5ce40086/ideburet-offentligt-partnerskap---vagledning-sou-201956.pdf
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5.1.1.2 Socialt företagande 

Sociala företag har ett oegennyttigt socialt syfte utan värdeöverföringar. De finns ofta inom 

välfärdssektorn. De sociala företagen kan skapa ett socialt mervärde för såväl de som verkar i företaget 

eller deltar i verksamheten som för kommunen. De krav som bör ställas på ett oegennyttigt socialt 

företag eller en idéburen organisation är emellertid att det i verksamhetens affärsidé ska ingå en 

ömsesidighet mellan verksamheten och deltagarna; att verksamheten inte är villkorslös för deltagarna 

utan att det krävs en motprestation i någon form för att få vara en del av den. Forskning visar att ett 

system av storskaligt, relativt anonymt samarbete är känsligt för exploatering. Individer som drar nytta 

av samarbetets fördelar, men undviker kostnader i termer av egen insats och uppoffring har en 

överlevnadsfördel i en population som annars består av altruistiska samarbetare och kommer med 

tiden, enligt evolutionär logik, att dominera och därmed rasera samarbetet. (Patrik Lindenfors & Jonas 

Svensson i Riksbankens Jubileumsfonds Årsbok 2017 s. 30) 

Ett arbetsintegrerande socialt företag är ett företag som har ett socialt övergripande ändamål med 

verksamheten, att genom arbete och delaktighet integrera människor som av olika skäl har svårt att få 

eller behålla ett arbete i samhälle och arbetsliv. Delaktighet för medarbetarna skapas genom ägande, 

avtal eller liknande. Ekonomiskt överskott återinvesteras i verksamheten eller i en liknande 

verksamhet. Såväl föreslagen policy som riktlinjer syftar till att främja oegennyttigt socialt 

företagande, såsom arbetsintegrerande sociala företag. Syftet kuggar dessutom rätt in i kommunens 

Policy för arbetsintegrerande sociala företag.  

 

Detta är ett, och av till exempel Samordningsförbundet i Halland efterfrågat, annat sätt att möta 

välfärdsutmaningarna. En sådan inriktning kan ge sociala mervärden till kommunen som alternativ till, 

till exempel daglig verksamhet eller till invånare som en väg ur arbetslöshet eller till eget företagande. 

Dessa företag kan sägas vara idéburna företag, de kan, om det är viktigt, också ses som partners.  

 

Dessa företag verkar på samma marknad som andra företag, det vill säga träffas av 

upphandlingslagstiftningen. Sociala, oegennyttiga företag får därför inte förväxlas med idéburet 

offentligt partnerskap, IOP. 

 

5.2 Taktiskt inköp (upphandling) 

I den taktiska nivån genomförs upphandling.  

De krav som ställs i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas.  

Upphandling bör genomföras genom tidig dialog. En dialog kring krav och konsekvenser av kraven 

leder till att marknaden förbereds inför kommunens upphandling genom att förståelse skapas för 

upphandlingens krav och resultat och ger bättre affärer. 
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Målet med upphandling är konkurrensutsättning och ett bra avtal. I taktiskt inköp träffas de avtal som 

ska dokumenteras. Dokumentationen är viktig om tilldelningsbeslut överklagas men också för 

kommunens egen planering och uppföljning av sina inköp; att leverantören följer priser och andra 

villkor men också att kommunen följer regelverket och sina åtaganden. Därigenom ökar 

förutsättningarna för en sund konkurrens.  

En god avtalsförvaltning bidrar till högre efterlevnad men också en kunskapsåterföring om avtalet och 

dess leverantör. Det är således av stor vikt att kommunens verksamheter har god kontroll över sina 

avtal, särskilt de som kan anses vara av hög risk. Risk i detta sammanhang är till exempel att 

kommunen är i stark beroendeställning till leverantören vid leverans av välfärd. Fullgörande villkor i 

avtal exempelvis etiska krav ska alltid följas upp med kontroll, inspektion eller liknande, oavsett 

avtalsform. 

 

 Upphandlade avtal som är kommunövergripande eller berör två eller fler verksamheter ska 

registreras i e-handelssystemet. Registreringen av avtal möjliggör en uppföljning avtalens 

effekter med avseende på rätt kvalitet till rätt villkor samt verksamheternas avtalstrohet för 

kommunen totalt.  

 

 Avtal som nämnderna ingår på egen hand genom exempelvis direktupphandling eller som är 

verksamhetsspecifik, ska registreras i kommunens ärendehanteringssystem och göras 

tillgängliga genom funktionerna i ärendehanteringssystemet för verksamhetens egen 

uppföljning.   

5.3 Operativt inköp (beställningar och avrop) 

En hög avtalstrohet är en förutsättning för att kommunen ska kunna fullgöra sina förpliktelser men 

också för att utvinna den nytta som avtalet ska generera. För att kommunen ska kunna anses som en 

seriös affärspartner måste leverantören veta att kommunen följer regelverket och lever upp till sina 

åtaganden enligt avtal. Därför måste alla verksamheter använda sig av ingångna avtal med Ett 

Kungsbacka som ledstjärna.  
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6. Ett Kungsbacka och Kungsbacka kommun som en upphandlande 

myndighet 

En policy ska ange förhållningssätt eller principer medan riktlinjer ger praktiskt innehåll till 

förhållningssättet. 

En nyhet är att principen för Kungsbacka kommuns förändringsarbete, Ett Kungsbacka, i policyn har 

definierats som en normerande förhållningsprincip i inköpsprocessen.  När kommunfullmäktige antar 

policyn fastställs Ett Kungsbacka som ett normerande organisatoriskt värde i inköpsprocessen. Det är 

dock värt att redan nu konstatera att principen Ett Kungsbacka är ett organisatoriskt värde som bara 

kan tillämpas om den inte strider mot vare sig lagstiftning, kommunala föreskrifter eller kommunala 

beslut, professionsetik eller den svenska förvaltningskulturen. 

Ett Kungsbacka är också ett uttryck för att Kungsbacka kommun mot leverantörer ska ses som en 

upphandlande myndighet. Detta är viktigt att fastslå eftersom nämnder, under vissa förutsättningar och 

enligt LOU, skulle kunna ha möjlighet att agera som en egen upphandlande myndighet. Till exempel 

förutsätter detta att nämnd som blir egen upphandlande myndighet inte gör detta på ett sätt som 

kommer i konflikt med upphandlingslagstiftningens syften. Det är med nuvarande organisation 

tveksamt om någon nämnd i Kungsbacka har möjlighet att agera som en egen upphandlande 

myndighet. Det finns ekonomiska risker, till exempel upphandlingsskadeavgift, för kommunen om en 

nämnd agerar som egen upphandlande myndighet när förutsättningarna brister.   

 

7. Affärsmässighet, etiska hänsyn och sund konkurrens 

Policyn skiljer sig inte nämnvärt från vad som gäller i dag. Riktlinjerna har kompletterats med att där 

det är möjligt, i anbudsinfordran, ge förutsättningar för företag av olika storlek, associationsform eller 

syften att delta i upphandlingen. En god avtalsförvaltning är avgörande för detta. 

 

8. Trygghet för leverantörerna m.m. 

Det är viktigt att Kungsbacka kommun uppfattas som en god affärspartner och är att lita på.  

Ett Kungsbacka är också en del i detta. Riktlinjerna syftar i grunden till att demokratiska principer som 

förutsägbarhet, tillgänglighet och enkelhet blir ledstjärnor i det förhållningssättet.  

Den gamla romerska rättsprincipen Pacta sunt servanda – Avtal ska hållas kan tyckas överflödig men 

håller än efter ett par tusen år och förtjänar att återupprepas.  
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9. Riktlinjer för direktupphandling 

Nämnden för Service antog i april 2020 nya riktlinjer för direktupphandling med anledning av 

Regeringens Tillkännagivande av tröskelvärden (2020:8) i januari 2020. Tröskelvärdena för 

upphandling justeras av Europeiska unionen vartannat år och tillkännages på detta sätt i den svenska 

författningssamlingen.  

 

I samband med arbetet med policy och riktlinjer för inköp, har förvaltningen åter sett över riktlinjerna 

för direktupphandling, i syfte att göra dessa neutrala i förhållande till justeringar av tröskelvärdena 

samt organisationsoberoende, av skäl som ovan. De reviderade riktlinjerna är nu mer kortfattade. 

Denna utformning ställer krav på att verksamheterna själva har kontroll på och följer upp justeringar 

av tröskelvärdena. Inköps webbplats på Insidan är ett stöd liksom informationen hos Konkurrensverket 

och Upphandlingsmyndigheten. 

 

10. Dokumentation 

Det är viktigt att kommunen har kontroll över sina avtal och dokumenterar hur de har ingåtts. Det finns 

flera skäl till det.  

 Grundläggande för att kunna arbeta strategiskt med inköp och därmed med offentlig 

upphandling 

 Viktigt att dokumentera avtal utan formellt upphandlingsförfarande om någon ansöker om att 

avtalet ska ogiltigförklaras  

 För kommunens egen planering och uppföljning av sina inköp, så att leverantören följer priser 

och andra villkor som man kommit överens om  

 För att kunna leva upp till policyn om Kungsbacka kommun som en trygg och seriös 

affärspartner måste också leverantören veta att kommunen följer regelverket och avtalen. 

Därigenom ökar förutsättningarna för en sund konkurrens 

 För att undvika att anse att otillåten direktupphandling skett och därmed ska Konkurrensverket 

utdöma marknadsskadeavgift, vilket är en skyldighet de har till skillnad från för några år sedan 

då de hade möjlighet att.  

 

Dokumentationen måste - enligt rekommendationer från Konkurrensverket - dock utgå från 

kommunens övriga styrande dokument och organisation. Detta förstärker behovet av helhet i 

kommunens inköpsprocess ytterligare, där bland annat styrdokumenten kuggar i varandra. 

 

Se bilaga A för en översikt över kopplingarna till övriga styrdokument. 

 

Arbetet med att ta fram föreslagna styrdokument, bilaga samt denna tjänsteskrivelse har genomförts 

tillsammans med Lena Knutsson, utredare hos kommunstyrelsens förvaltning, 

kommunledningskontoret. 
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Bilaga A 

Bild över kopplingar till andra styrdokument eller principer i Kungsbacka kommun 

 

 

 

 

 

 

 

Lovisa Eld                                                                            Katarina Appelqvist 

Förvaltningschef                                                                           Inköpschef 
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§ 185 

 

Riktlinjer för direktupphandling 

KS/2018:225 2.4.0.1 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för direktupphandling, daterade 2018-02-07.  
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att i samarbete med 
nämnden för Service och dess förvaltning tydliggöra upphandlingsprocessen och 
se över styrdokument inklusive utformning av nämndernas 
delegeringsförteckningar för beslut under upphandlingsprocessen.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Service har beslutat om riktlinjer för direktupphandling. Enligt kommunens 
Riktlinjer för styrdokument (fastställt av Kommunstyrelsen 2017-06-20 § 163) beslutar en nämnd 
om riktlinjer som endast berör den egna nämnden. Kommunstyrelsen beslutar om det som ligger 
inom det kommunövergripande och samordnande ansvar som kommunstyrelsen har när sådana 
dokument berör samtliga nämnder. 

Sedan 1 juli 2014 finns det krav på att en upphandlande myndighet eller enhet ska besluta om 
riktlinjer för användning av direktupphandling. Samtidigt infördes krav på dokumentation av 
upphandlingar vars värde överstiger 100 000 kr.  

Syftet med kravet på riktlinjer är bland annat att skapa tillämpning av ett strategiskt 
förhållningssätt för offentlig upphandling. Det syftar också till att tillvarata konkurrensen även 
vid direktupphandlingar.  

Direktupphandling regleras av samma EU-rättsliga grundprinciper som all upphandling, det vill 
säga principen om icke diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet, ömsesidigt 
erkännande och konkurrens.  

En upphandling får inte utformas i syfte att undanta den från upphandlingslagstiftningens 
tillämpningsområde och inte heller i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer 
gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt. En direktupphandling är således en upphandling 
utan krav på annonsering. 

Formuleringen i riktlinjen följer Upphandlingsmyndighetens förslag på vad riktlinjer för 
direktupphandling som lägst ska innehålla.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 290: Förslag: Kommunstyrelsen 
antar riktlinjer för direktupphandling, daterade 2018-02-07.  

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att i samarbete med 
nämnden för Service och dess förvaltning tydliggöra upphandlingsprocessen och 
se över styrdokument inklusive utformning av nämndernas 
delegeringsförteckningar för beslut under upphandlingsprocessen. 

 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-28, Förslag: 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för direktupphandling, daterade 2018-02-07.  

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att i samarbete med 
nämnden för Service och dess förvaltning tydliggöra upphandlingsprocessen och 
se över styrdokument inklusive utformning av nämndernas 
delegeringsförteckningar för beslut under upphandlingsprocessen. 
  
Nämnden för Service, 2018-03-21, § 26 Beslut: Nämnden för Service beslutar att anta riktlinjer 
för direktupphandling.  

Förvaltningen för Service får i uppdrag att tillsammans med de andra förvaltningarna tydliggöra 
delegeringsordningen för inköp. 

Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2018-03-12  

Riktlinjer vid direktupphandling, 2018-02-07 

 

Beslutsgång  

Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
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Riktlinjer vid direktupphandling 

Ingress 

Sedan 1 juli 2014 finns det krav på att en upphandlande myndighet eller enhet ska 

besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling. Samtidigt infördes krav 

på dokumentation av upphandlingar vars värde överstiger 100 000kr.  

Syftet med kravet på riktlinjer är bland annat att skapa tillämpning av ett strategiskt 

förhållningssätt för offentlig upphandling. Det syftar också till att tillvarata 

konkurrensen även vid direktupphandlingar.  

Direktupphandling regleras av samma EU-rättsliga grundprinciper som all 

upphandling, d.v.s. principen om icke diskriminering, likabehandling, 

proportionalitet, öppenhet, ömsesidigt erkännande och konkurrens. En upphandling 

får inte utformas i syfte att undanta den från upphandlingslagstiftningens 

tillämpningsområde och inte heller i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa 

leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt. 

En direktupphandling är således en upphandling utan krav på annonsering. 

 

Direktupphandlingsgräns 

En direktupphandling är möjlig att genomföra om värdet av upphandlingen (2018) 

uppgår till högst 586 907 kr, i detta värde ska samtliga eventuella optioner och 

förlängningsklausuler ingå. Observera att värdet beräknas genom att samtliga av 

myndighetens köp av varor/tjänster av samma slag räknas ihop. Beräkningen ska 

utgå ifrån hela avtalets löptid även om det överstiger ett år.  

 

Intern styrning 

Styrning av upphandlingsarbetet sker via kommunens upphandlingspolicy samt 

tillämpningsanvisningar. I policyn finner ni bl.a. det gemensamma 

förhållningssättet till kommunens alla inköp.  



 

Sida 2/4 

 

 

Mutor och jäv 

Ett syfte med lag (2016:1145) om offentlig upphandling är att inom det offentliga 

motverka risken för korruption och jäv. Kommunen ansluter sig till Institutionen 

mot mutor (IMM) kod.  

 

Direktupphandlingsprocessen 

 

När får man genomföra en direktupphandling? 

En direktupphandling får endast genomföras om: 

1. Ett av kommunen redan upprättat avtal på området saknas, och  

2. Det totala värdet av upphandlingen understiger 586 907 kr (s.k. 

tröskelvärde) 

 

Information om befintliga ramavtal finner ni i kommunens e-handelssystem.  

För förvaltningar som lyder under annan lagstiftning LUF, LUFS och LUK gäller 

andra tröskelvärden.  

 

Vem får genomföra direktupphandlingen? 

Av förvaltningens delegationsordning framgår vem som har rätt att ingå 

leverantörsrelation för kommunens räkning. Kommunen är en upphandlande 

myndighet och kontraktsförbindelsen avser således kommunen som helhet. I er 

delegationsordning kan finnas ytterligare beloppsgränser som reglerar ert mandat, 

vilket åligger er att kontrollera och efterleva. Den person som har budgetansvar får 

inom ramen för sitt ansvarsområde utföra och fatta beslut om köp.  
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Hur genomförs en direktupphandling? 

Direktupphandlingsprocessen genomförs genom ett antal moment beskrivna på 

Insidan: 

Köp där värdet understiger 100 000 kr ombesörjs av förvaltningen. 

Köp där värdet överstiger 100 000 kr (men inte över gällande tröskelvärde) 

ombesörjs i första hand av förvaltningen. I det fall köpet kräver en villkorsreglerad 

avtalsrelation (exempelvis på grund av att leverantör ska hantera sekretessbelagda 

uppgifter eller personuppgifter) ska Inköp ombesörja köpet. Köpet ska då anmälas 

till Inköp via kommunens ärendehanteringssystem. 

Dokumentationskrav föreligger om köpet överstiger 100 000 kr. Mallar för 

dokumentation finns att tillgå i den processbeskrivning som ligger på vår interna 

hemsida.  

Direktupphandlingsprocessen ska efterlevas. Kontakta Inköp vid behov av 

vägledning. 

 

Hur säkerställer jag kravet på dokumentation? 

I förvaltningens dokumenthanteringsplan ska information om sparande/lagrande 

samt arkiveringsregler kring förvaltningens köp framgå. I det fall Inköp genomför 

upphandlingen, tillser Inköp att samtliga handlingar i upphandlingen hanteras 

enligt gällande regler.  

 

Krav på samordning 

Det åligger oss som upphandlande myndighet att säkerställa att vi genom god 

samordning efterlever lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Därför är det av 

största vikt att köparen inom förvaltningen genomför en god kontroll gällande 

befintliga avtal (köp av annan leverantör än avtalad leverantör, kan innebära att 

kommunen begår ett kontraktsbrott) samt säkerställer om behovet av köpet är 
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enskilt eller gemensamt, och om behovet är av återkommande karaktär eller ett 

engångsköp.  

Nya behov ska anmälas till Inköp via kommunens ärendehanteringssystem, för att 

vi på sikt ska fånga de avtalsområden kommunen har behov av.  

Kommunen är en upphandlande myndighet, och det är viktigt att vi skapar 

attraktivitet kring våra upphandlingar genom att inneha en gemensam hållning till 

vårt näringsliv och därmed våra potentiella anbudsgivare. Vid eventuell revision 

ska kommunen uppvisa god ordning och styrning inom området. Finns minsta 

osäkerhet kring ett köp ska Inköp kontaktas för vägledning. 

 

 

 

Beslutad av: Kommunstyrelsen 2018-08-28 § 185, Dnr KS/2018:225 

Ansvarig förvaltning: Service 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

www.kungsbacka.se 
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Policy för upphandling 

Syfte  

All upphandling ska ta tillvara kommunnyttan och ske på ett professionellt sätt 

för att på bästa sätt tillgodose kommunens behov av varor och tjänster. Detta för 

att säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad och 

med minsta möjliga miljöpåverkan.  

Kommunens upphandling ska långsiktigt medverka till en marknadssituation 

som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens.  

Omfattning  

Denna policy gäller all upphandling i kommunen och omfattar kommunens 

samtliga nämnder.  

Förhållningssätt  

 All anskaffning av varor och tjänster ska föregås av upphandling i 

enlighet med gällande lagstiftning. Policies, program och riktlinjer 

beslutade i kommunfullmäktige ska iakttas och beaktas.  

 All anskaffning ska genom helhetssyn, främja nyttan för hela 

kommunen. Det betyder att: 

o upphandling av varor, tjänster och entreprenader samordnas så 

att kommunen drar nytta sin storlek som köpare 

o den kompetens och resurs som finns inom Serviceområde 

Upphandling utnyttjas 

o ramavtal upprättas inom alla områden där så är lämpligt  

o samtliga nämnder ska följa gällande ramavtal  

o upphandling sker i nära samverkan mellan upphandlings- och 

verksamhetskompetens.  
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 I all upphandling ska kommunens representanter inta ett enhetligt 

affärsetiskt förhållningssätt. 

 Extern samordning i upphandling med kommuner, bolag eller andra 

organisationer ska övervägas om man härigenom kan uppnå 

ekonomiska eller andra affärsmässigt bedömda fördelar.  

 Vid upphandling ska kraven på kvalitet och prestanda inte ställas högre 

än vad som är nödvändigt utifrån det ändamål som avses.  

 Upphandling ska ske med utgångspunkten att samtliga kostnader 

beaktas under varan/tjänstens användningstid. 

 Miljöhänsyn ska tas i upphandlingar enligt tillämpningsanvisningarna 

till denna  policy.  

 Etiska krav ska beaktas i upphandlingar enligt tillämpningsanvisningar 

till denna policy.  

Upphandlingsfunktionens ansvar  

 Samordna upphandlingsvolymer över förvaltningsgränserna och göra 

ramavtal. Göra objekts- eller enskilda upphandlingar för kommunen 

och dess nämnder.  

 Vara kommunens resurs inom upphandlingsområdet.  

 Samordna upphandlingar med andra kommuner, landsting etc när detta 

bedöms som lämpligt.  

 Löpande göra avtals- och leverantörsuppföljningar.  
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Nämndernas ansvar  

 Vid inköp följa denna upphandlingspolicy.  

 Ta fram kravspecifikationer som underlag för upphandlingar.  

 Följa ingångna upphandlingsavtal gjorda för kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige i protokoll KF § 164/09 

Ansvarig förvaltning: Service 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 
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Tillämpningsanvisningar för 

upphandlingspolicy 

Gällande lagstiftning och regelverk 

För all offentlig upphandling gäller att nedanstående grundläggande EG-

rättsliga principer måste iakttas: 

 Fri rörlighet för varor  

 Etableringsfrihet  

 Frihet att tillhandahålla tjänster  

Bestämmelserna i lagarna om offentlig upphandling ska därför tolkas mot 

bakgrund av dessa principer. Detsamma gäller de som följer av dessa, nämligen 

principerna om: 

 Likabehandling - Alla leverantörer ska behandlas lika, d.v.s. ges lika 

förutsättningar. Alla måste t.ex. få samma information, vid samma 

tillfälle. 

 Icke-diskriminering - Det är förbjudet att direkt eller indirekt 

diskriminera leverantörer, främst på grund av nationalitet. Härav följer 

att den upphandlande myndigheten t.ex. inte får ge ett lokalt företag 

företräde med anledning av dess geografiska läge. 

 Ömsesidigt erkännande - Intyg och certifikat som utfärdats av behöriga 

myndigheter i något medlemsland måste godtas i de övriga 

medlemsländerna. 

 Proportionalitet - Kvalifikationskraven och de krav som ställs i 

kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig 

proportion till det som upphandlas. Dessutom måste kraven vara ägnade 

att leda till att den upphandlande myndighetens syfte med att ställa dem 

uppnås. 
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 Transparens - Upphandlingsprocessen ska kännetecknas av 

förutsebarhet och öppenhet. För att anbudsgivarna ska ges samma 

förutsättningar för anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara 

klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. 

Förfrågningsunderlaget ska inte frångås vid utvärdering. 

Lagar och bestämmelser som påverkar upphandlingsverksamheten är bl a:  

 LOU - Lagen om offentlig Upphandling  

 LUFS - Lagen om Upphandling Försörjningssektorerna 

 LOV - Lagen om Valfrihet  

 Köplag  

 Avtalslag  

 Förvaltningslag  

 Konkurrenslagstiftning  

 Sekretesslagstiftning  

 Brottsbalkens regler om mutor och bestickning  

 Livsmedelslag  

 Miljölagstiftning  

 Arbetsmiljölag  

 Medbestämmandelag  

 Kommunens delegerings- och attestreglemente  

Det åligger den som hanterar upphandlingar att ta hänsyn till aktuell lag, 

förordning eller intern policy.  

Direktupphandling  

Direktupphandling är upphandling utan krav på anbudsförfarande enligt 

upphandlingslagstiftningen. Denna metod ska tillämpas om det inte finns något 

gällande ramavtal.  
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Direktupphandling kan ske om värdet av det som ska upphandlas är lågt eller 

om det finns synnerliga skäl. Detta kan vara synnerlig brådska orsakad av 

omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller beror på den 

upphandlande myndigheten.  

Däremot är det inte synnerliga skäl om det uppkommit brådska som beror på 

den upphandlande myndigheten t.ex. genom eftersatt planering. Vad som i 

Kungsbacka kommun betecknas som lågt värde är högst fem basbelopp. 

Riktlinjer för direktupphandling utformas av Upphandlingsfunktionen.  

Miljöanpassad upphandling  

Miljöanpassade produkter och tjänster ska användas för att identifiera och 

premiera de bästa miljöalternativen med bibehållen funktion i enlighet med de 

behov som ska tillgodoses.  

Miljöstyrningsrådet förvaltar och vidareutvecklar ett allmänt tillgängligt 

webverktyg för ekologisk hållbar upphandling (www.msr.se). Vid upphandling 

ska ovanstående verktyg användas för att ställa möjliga miljökrav. Kungsbacka 

kommun strävar efter att leverantörer ska ha god miljökunskap och ett 

systematiskt miljöarbete. 

Affärsetiskt förhållningssätt  

Kommunen ska anlita leverantörer som har god affärsetik, följer lagar och 

förordningar, fullgör sina skyldigheter gentemot samhället, inte diskriminerar 

någon på grund av kön, ålder, etnisk härkomst, funktionshinder eller sexuell 

läggning. Kommunen ska uppfattas som en attraktiv kund och seriös avtalspart. 

Kommunen ska långsiktigt vara en prioriterad kund hos sina leverantörer med 

korrekta och seriösa affärsmetoder. Det är mycket viktigt att företrädare för 

Kungsbacka kommun uppträder på så sätt att tilltron och respekten för 

Kungsbacka kommun som organisation bibehålls. Härigenom säkras hög 

leveransservice och kostnadseffektivitet.  
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Det strategiska valet mellan en eller flera leverantörer ska analyseras i varje 

enskilt fall. Generellt ska man sträva efter en leverantörsbas som gynnar 

konkurrensen och, när det bedöms möjligt, iakttar möjligheterna för små och 

medelstora leverantörer att lämna anbud till kommunen.  

Mutor och jäv  

Gåva eller förmån som kan påverka anställd i sin tjänsteutövning ska avvisas. 

Anställda i kommunen ska uppträda sakligt, opartiskt och inte ta 

ovidkommande hänsyn.  

Personal som deltar i upphandlingsprocessen får inte ha personliga engagemang 

eller intressen som riskerar stå i konflikt med kommunens intressen. 

Jävsreglerna innebär att ett beslut kan riskera att bli ogiltigt på grund av att en 

anställd eller företrädare för kommunen har personliga intressen i det saken rör. 

Det åligger varje individ att anmäla till närmaste chef och avstå från 

handläggande om misstanke uppkommer om att sådan situation är förestående.  

Ekonomisk brottslighet  

Kommunen ska vidta erforderliga åtgärder för att så långt som är möjligt 

säkerställa att kommunen enbart anlitar seriösa företag som sköter sina 

ekonomiska åligganden i det land bolaget är registrerat. Observera att det enligt 

lagstiftningen föreligger skyldighet att i upphandling utesluta de leverantörer 

vars företrädare dömts för vissa brott (deltagare i kriminell organisation, 

bestickning, bedrägeri eller penningtvätt). För alla eventuella underleverantörer 

ska samma villkor gälla som för huvudleverantör.  

I samband med kvalificering av anbudsgivare ska kontroll ske av F- eller 

FAskattesedel, moms- och arbetsgivarregistrering, samt eventuella 

skatteskulder. Vilka krav som får ställas framgår av gällande lagstiftning. 

Kontroll får även ske fortlöpande under avtalsperioden.  
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Etiska krav och klausuler  

Avsikten med att ställa etiska krav är att få avtalsparter/leverantörer som 

respekterar grundläggande mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Kommunen 

verkar för att successivt öka antalet leverantörer som under hela avtalstiden 

tillhandahåller varor som uppfyller kriterierna för etisk märkning. Med etisk 

märkning avses märkning som säkerställer att produkterna framställs under 

arbetsförhållanden som är förenliga med ILO:s (International Labour 

organisation) åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i 

arbetslivet om: 

 förenings- och förhandlingsrätt, nr 87 och 98  

 diskriminering och lika lön, nr 111 och 100  

 förbud mot tvångs- och slavarbete, nr 29 och 105  

 barnarbete/minimiålder, nr 138 och 182  

Dessutom kan hänvisning av samma skäl ske till:  

 FNs barnkonvention, artikel 32.  

När det gäller varor som tillverkas i länder där förenings- och förhandlingsrätten 

är begränsad eller under utveckling ska leverantören medverka till att anställda 

får möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan 

negativa konsekvenser.  

Vid upphandling med etiska krav kan detta redovisas som informationskrav 

eller som särskilt kontraktsvillkor i förfrågningsunderlaget och dessutom i 

själva avtalet. När krav på särskilt kontraktsvillkor ställts ska alltid uppföljning 

ske genom kontroll, inspektioner eller på annat sätt.  

Antidiskrimineringsklausul  

Avsikten med en antidiskrimineringsklausul är att sätta ytterligare press på 

kommunens leverantörer att följa antidiskrimineringslagstiftningen genom att 

efterlevnaden av lagarna görs till en avtalsrättslig fråga.  
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De upphandlingar som kan vara aktuella för antidiskrimineringsklausuler är 

tjänster samt byggnads- och anläggningsarbete som utförs i Sverige. Varor kan 

inte omfattas av en sådan klausul.  

Antidiskrimineringsklausulen ska redovisas som särskilt kontraktsvillkor i 

förfrågningsunderlaget och även i själva avtalet.  

Meddelarskydd  

Vid upphandling av driftentreprenader skall i upphandlingen säkerställas att 

samtliga anställda, som arbetar i verksamhet som omfattas av entreprenaden, 

åtnjuter samma meddelarskydd som kommunanställd personal.  

Ansvar och roller  

Kungsbacka kommun är enligt lagstiftningen en upphandlande myndighet. Mot 

marknaden är det av principiell betydelse att kommunen i sina upphandlingar 

uppfattas som en och samma organisation.  

Det är nämnden för Service uppgift att leda och samordna kommunens 

upphandling bland annat genom förvaltningsövergripande ramavtal, så att 

kommunens ekonomiska och övriga intressen tillvaratas.  

All upphandling ska präglas av ett totalkostnadstänkande där hänsyn tas till 

samtliga transaktionskostnader som uppstår i samband med upphandlingen.  

Nämnderna  

Nämnderna ska:  

 utse en kontaktperson från respektive förvaltning för den löpande 

kontakten med Upphandlingsfunktionen.  

 utse sakkunniga personer att ingå i referensgrupp för att där ansvara för 

de verksamhetsspecifika kraven vid utformning av 

upphandlingsunderlaget. 
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Upphandlingsfunktionen  

Kommunens gemensamma upphandlingsresurs är Serviceområde Upphandling 

som sorterar under nämnden för Service.  

Rollfördelning - beslutsvägar  

Kommungemensamma upphandlingsbeslut fattas av nämnden för Service.  

Förvaltningsspecifika upphandlingsbeslut fattas av respektive förvaltnings 

nämnd.  

Information  

Serviceområde Upphandling ansvarar för att avtalsinformation och övrig 

upphandlingsinformation når ut till hela organisationen.  

Uppföljning  

Upphandlingsfunktionen gör löpande avtals- och leverantörsuppföljning.  

Beställningar/Avrop/Fakturering  

Ska ske med användande av kommunens övergripande system för elektronisk 

handel.  

Överskottsmaterial  

Upphandlingsfunktionen svarar för att kommunens överskottsmaterial avyttras 

på ett affärsmässigt och objektivt sätt. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Uppstart av projekt i lokalplan Anneberg förskola 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Anneberg förskola. 

Sammanfattning av ärendet 
I lokalplan för kommunbudget 2021 finns medel avsatta för byggnation av förskola i Anneberg. 
Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2025 i lokalplan för perioden 2021-2025, löpnummer 226. 
Lokalbehovet omfattar lokaler för 120 barn inklusive kök, utemiljö och parkering. Projektet ska 
samordnas med projekt Anneberg boende med särskild service och Anneberg vård- och 
omsorgsboende som också ska lokaliseras inom samma fastighet. Uppstart av projektet behöver ske 
under kvartal 1 år 2021. 
 

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i beslutad 
Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. ”Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende 
tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året. 
Projektet som överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av kommunstyrelsen”. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22 

Lokalplan för 2021-2025 

 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret ekonomi, nämnden för Service. 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 



LOKALPLAN

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

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

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

Lokalbehov
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostads 
och lokalbehov för perioden 2021–2025.  Nämndernas 
beslutade behov bestod av en sammanfattning av lokal
behoven uttryckt i form av volymmått, till exempel antal 
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven har 
därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal framtagna av 
Service avseende både investeringsutgifter samt driftskost
nader. Lokalplanen har sedan beretts utifrån ett plane
rings och genomförandeperspektiv samt med utgångs
punkt i nedanstående politiska prioriteringar. 

Lokalbehoven har prioriterats och omfördelats enligt den 
så kallade fyrstegsmodellen vilket innebär: 

1. Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig 

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

Lokalbehoven har också kategoriserats i fallande ordning 
utifrån om behoven avser: 

• Besparingsmöjligheter, strukturomvandlingar
• Volymutökning befintlig plats
• Expansion nya områden
• Icke lagstyrd verksamhet
• Kvalitetshöjningar befintliga lokaler

Behoven har därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal 
framtagna av Service avseende både investeringsutgifter 
och driftkostnader.

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

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

Byggprojekt i Lokalplanen får startas upp om de understi
ger 15 miljoner i investeringsbelopp. För projekt som 
överstiger 15 miljoner kronor ska igångsättning beslutas av 
kommunstyrelsen. Igångsättningsbeslut krävs även för de 
hyresobjekt som ligger i lokalplanen.

I samband med kommunens investering i nya lokaler 
avsätts 1 procent av byggutgiften till konstnärlig utsmyck
ning. Nämnden för Kultur & Fritid får ansvaret att upp
handla och besluta om den konstnärliga utsmyckningen. 
Ett särskilt belopp avsätts som kan fördelas olika mellan 
de lokaler som byggs. Det innebär att det inte alltid blir 
1 procent i konstnärlig utsmyckning per lokal utan det 
kan variera mellan olika lokaler men det blir alltid max 1 
procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna.

Vid investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm) 
samt i de fall kommunen hyr in lokal från extern fastig
hetsägare får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i 
varje enskilt projekt

Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av 
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner . Antalet invånare ökar kraf-
tigt varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen .
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Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen inne
fattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till 
exempel antal boendeplatser eller antal elever. De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning 
och utrustning av nya lokaler planeras under 2021 innebär investeringar på 603,7 miljoner kronor. Under 2022 planerar 
vi investera 442,6 miljoner kronor i nya lokaler. 

Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i tusen kronor

Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

603 708 442 630 416 150 228 400 149 917

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

Finans-grad Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

80 procent 48 631 22 378 19 890 16 740 22 875

20 procent
Varav: 
KFT
FG
IF
VO
ÖVR

1 853

463
285

1 315
-210

5 594

144
801
285

3 581
783

4 973

373
1 227

227
1 807
1 339

4 185

1 689
887
607
288
714

5 719

1 471
1 468

606
1 459

715

100 procent 50 484 27 972 24 863 20 925 28 594

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

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

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

128 Kungsbacka badhus x

131 Åsa Gårdsskola utbyggnad idrottshall x

136 Kungsbacka badhus infrastruktur x

137 Vallda Heberg fullmåtts idrottshall x

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

131 Inlag arena
Arenahall med placering söder om Kungsbacka Sportcenter .

136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov . Samordning sker med projekt 331 Björkris skola .

137 Elektronen permanent och tillfällig lösning
Verksamheten i Elektronen behöver flyttas då området ska exploateras . Utredning pågår för att hitta en optimal lösning .

Lokalplan
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Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också för att 
 fungera som skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad av förskolor uttrycks nedan i antalet barn.

Lokaltyp och beskrivning 2020 2021 2022 2023 2024

221 Gällinge förskola 40

224 a Gårdskulla förskola avveckling -40

224 b Liljans förskola avveckling -40

226 Anneberg förskola 120

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1 400

232 Trollelyckan förskola avveckling -40

233 Frillesås förskola 160

234 Klockaregårdens förskola avveckling -160

231 Björkris utbildningslokaler etapp 1 400

306 Norra Bräckaskolan avetablering -220

310 Frillesåsskolan om- och nybyggnad 
inklusive bibliotek

290

334 Frillesås paviljonger avveckling x

324 Varlaskolan tillbyggnad 300

329 Toråsskolan tillf . paviljong avveckling -100

332 Björkrisskola paviljong avveckling -100

333 Åsaskolan matsal och klassrum x

128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall x

136 Björkris fullmåtts idrottshall x

Summa antal förskolebarn 70 160 260 0 520

Noter

221 Gällinge förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder . Dess-
utom behöver förskolan täcka behovet av befintliga försko-
lebarn som idag använder skollokaler men på sikt ökar över 
elevantalet och då behövs skollokalerna för skolverksamhet . 
Åtgärder behöver göras i befintligt kök för att klara av ökad 
kapacitet .

224 a Gårdskulla förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av 
den tekniska livslängden har nått sitt mål .

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

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

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde . 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas .

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde . 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas .

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

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

234 Klockaregårdens förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Frillesås står färdig

306 Norra Bräckaskolan avetablering
I samband med driftsättning av nya Bräckaskolan kommer 
de tillfälliga skollokalerna att avvecklas .
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Foto: Ciprian Gorga,  
Kungsbacka kommun

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

324 Varlaskolan tillbyggnad
Om- och tillbyggnation av skola för att ersätta befintliga 
specialsalar som nått sin tekniska livslängd och ta hand 
om ökat elevantal inom de centrala delarna av Kungsbacka . 
Samordning sker med projekt 128 Varlaskolan fullmåtts 
idrottshall
 
329 Toråsskolan tillfälliga paviljong - avveckling
Paviljong måste ersättas på grund av att tillfälligt bygglov 
upphör .

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

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

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

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

136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov . Samordning sker med projekt 331 Björkris skola .
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Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Gruppbostäder är boenden för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska funk
tionsnedsättningar. Gruppbostäderna består av ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt 
personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser.

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

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

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

405 BMSS LSS Vallda 12

413 Gruppbostad barn 4

414 BMSS Anneberg 12

415 BMSS Kolla 14

502 Servicebostad Söderstaden 10   

504 Servicebostad Björkris 10

505 BMSS  10 10 10 10 10

507 BMSS 12

508 BMSS 20

509 BMSS 20

Summa boendeplatser och lägenheter 46 10 26 52 30

Noter

405 BMSS LSS Vallda
Behov av gruppbostäder eller servicelägenheter planeras in i 
kommande område .

413 Gruppbostad barn
Gruppbostad för barn, 4 platser . Lokalisering krävs .

414 BMSS Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område .

415 Gruppbostad Kolla
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område .

502 Servicebostad Söderstaden
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd .

504 Servicebostad Björkris
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd

505 BMSS
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som 
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala 
och/eller medicinska skäl . Referensboende hyrs ut till kom-
muninvånare som har starkt behov av en bostad och inte på 
egen hand har förmåga att lösa sin situation .

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

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

509 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 st bostäder som antingen kan nyttjas som 6 
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 
nyttjas som servicebostad .
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Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

803 Björkris vård- och omsorgsboende 120

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende -26 40

806 Särö vård- och omsorgsboende 80

807 Anneberg vård- och omsorgsboende 80

808 Bukärrsgården -48

809 Hemtjänstlokal x

Summa boendeplatser 80 120 -74 80 40

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

1202 Tillfälliga lokaler x x x x x

1404 Parkeringshus kvarter Aranäs x

1405 Ersättningslokaler för tillfälliga bygglov x x x x x

1406 Klovstens omlastningsstation x

1408 Skyddsrum ersättning simhallen x

1409 Administrativa lokaler etapp 1 x

1410 Engångskostnader x

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

Noter

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

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende
Modernisering befintligt eller nybyggnad av boendet . 
Avveckling av 26 lägenheter samt nybyggnation av 40 nya 
lägenheter .

806 Särö vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i Särö . I samband med nybyggnationen avvecklas 
Bukärrsgårdens vård-och omsorgsboende i Särö .

807 Anneberg vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i kommunen .

808 Bukärrsgården
Planeras att avvecklas .

Övrigt

Noter

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

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

1405 Ersättningslokaler för lokaler med tillfälliga bygglov

1406 Klovstens omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastnings-
station ny plats, lokalisering pågår .

1408 Skyddsrum ersättning simhallen

1409 Administrativa lokaler etapp 1
Avveckling delar av administrativa lokaler .

1410 Engångskostnader
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Uppstart av projekt i lokalplan Boende med särskild service Anneberg 
 

Förslag till beslut i Boende med särskild service Anneberg 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Boende med särskild service Anneberg. 

Sammanfattning av ärendet 
I lokalplanen för kommunbudget 2021 finns medel avsatta för byggnation av boende med särskild 
service i Anneberg. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2024 i lokalplan för perioden 2021–
2025, löpnummer 414.  
Lokalbehovet omfattar lokaler med 12 boenderum och gemensamhetsutrymmen. Projektet ska 
samordnas med projektet Anneberg förskola och Anneberg vård- och omsorgsboende som också ska 
lokaliseras inom samma fastighet. Uppstart av projektet behöver ske under kvartal 1 år 2021. 
 

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i beslutad 
Kommunbudget 2021, plan 2022–2025.”Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende 
tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året. 
Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av kommunstyrelsen”. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22 

Lokalplan 2021–2025 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: ekonomi och nämnden för Service. 

 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 

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

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

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

Lokalbehov
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostads 
och lokalbehov för perioden 2021–2025.  Nämndernas 
beslutade behov bestod av en sammanfattning av lokal
behoven uttryckt i form av volymmått, till exempel antal 
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven har 
därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal framtagna av 
Service avseende både investeringsutgifter samt driftskost
nader. Lokalplanen har sedan beretts utifrån ett plane
rings och genomförandeperspektiv samt med utgångs
punkt i nedanstående politiska prioriteringar. 

Lokalbehoven har prioriterats och omfördelats enligt den 
så kallade fyrstegsmodellen vilket innebär: 

1. Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig 

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

Lokalbehoven har också kategoriserats i fallande ordning 
utifrån om behoven avser: 

• Besparingsmöjligheter, strukturomvandlingar
• Volymutökning befintlig plats
• Expansion nya områden
• Icke lagstyrd verksamhet
• Kvalitetshöjningar befintliga lokaler

Behoven har därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal 
framtagna av Service avseende både investeringsutgifter 
och driftkostnader.

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

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

Byggprojekt i Lokalplanen får startas upp om de understi
ger 15 miljoner i investeringsbelopp. För projekt som 
överstiger 15 miljoner kronor ska igångsättning beslutas av 
kommunstyrelsen. Igångsättningsbeslut krävs även för de 
hyresobjekt som ligger i lokalplanen.

I samband med kommunens investering i nya lokaler 
avsätts 1 procent av byggutgiften till konstnärlig utsmyck
ning. Nämnden för Kultur & Fritid får ansvaret att upp
handla och besluta om den konstnärliga utsmyckningen. 
Ett särskilt belopp avsätts som kan fördelas olika mellan 
de lokaler som byggs. Det innebär att det inte alltid blir 
1 procent i konstnärlig utsmyckning per lokal utan det 
kan variera mellan olika lokaler men det blir alltid max 1 
procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna.

Vid investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm) 
samt i de fall kommunen hyr in lokal från extern fastig
hetsägare får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i 
varje enskilt projekt

Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av 
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner . Antalet invånare ökar kraf-
tigt varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen .
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Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen inne
fattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till 
exempel antal boendeplatser eller antal elever. De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning 
och utrustning av nya lokaler planeras under 2021 innebär investeringar på 603,7 miljoner kronor. Under 2022 planerar 
vi investera 442,6 miljoner kronor i nya lokaler. 

Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i tusen kronor

Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

603 708 442 630 416 150 228 400 149 917

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

Finans-grad Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

80 procent 48 631 22 378 19 890 16 740 22 875

20 procent
Varav: 
KFT
FG
IF
VO
ÖVR

1 853

463
285

1 315
-210

5 594

144
801
285

3 581
783

4 973

373
1 227

227
1 807
1 339

4 185

1 689
887
607
288
714

5 719

1 471
1 468

606
1 459

715

100 procent 50 484 27 972 24 863 20 925 28 594

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

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

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

128 Kungsbacka badhus x

131 Åsa Gårdsskola utbyggnad idrottshall x

136 Kungsbacka badhus infrastruktur x

137 Vallda Heberg fullmåtts idrottshall x

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

131 Inlag arena
Arenahall med placering söder om Kungsbacka Sportcenter .

136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov . Samordning sker med projekt 331 Björkris skola .

137 Elektronen permanent och tillfällig lösning
Verksamheten i Elektronen behöver flyttas då området ska exploateras . Utredning pågår för att hitta en optimal lösning .

Lokalplan
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Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också för att 
 fungera som skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad av förskolor uttrycks nedan i antalet barn.

Lokaltyp och beskrivning 2020 2021 2022 2023 2024

221 Gällinge förskola 40

224 a Gårdskulla förskola avveckling -40

224 b Liljans förskola avveckling -40

226 Anneberg förskola 120

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1 400

232 Trollelyckan förskola avveckling -40

233 Frillesås förskola 160

234 Klockaregårdens förskola avveckling -160

231 Björkris utbildningslokaler etapp 1 400

306 Norra Bräckaskolan avetablering -220

310 Frillesåsskolan om- och nybyggnad 
inklusive bibliotek

290

334 Frillesås paviljonger avveckling x

324 Varlaskolan tillbyggnad 300

329 Toråsskolan tillf . paviljong avveckling -100

332 Björkrisskola paviljong avveckling -100

333 Åsaskolan matsal och klassrum x

128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall x

136 Björkris fullmåtts idrottshall x

Summa antal förskolebarn 70 160 260 0 520

Noter

221 Gällinge förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder . Dess-
utom behöver förskolan täcka behovet av befintliga försko-
lebarn som idag använder skollokaler men på sikt ökar över 
elevantalet och då behövs skollokalerna för skolverksamhet . 
Åtgärder behöver göras i befintligt kök för att klara av ökad 
kapacitet .

224 a Gårdskulla förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av 
den tekniska livslängden har nått sitt mål .

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

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

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde . 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas .

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde . 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas .

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

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

234 Klockaregårdens förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Frillesås står färdig

306 Norra Bräckaskolan avetablering
I samband med driftsättning av nya Bräckaskolan kommer 
de tillfälliga skollokalerna att avvecklas .
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Foto: Ciprian Gorga,  
Kungsbacka kommun

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

324 Varlaskolan tillbyggnad
Om- och tillbyggnation av skola för att ersätta befintliga 
specialsalar som nått sin tekniska livslängd och ta hand 
om ökat elevantal inom de centrala delarna av Kungsbacka . 
Samordning sker med projekt 128 Varlaskolan fullmåtts 
idrottshall
 
329 Toråsskolan tillfälliga paviljong - avveckling
Paviljong måste ersättas på grund av att tillfälligt bygglov 
upphör .

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

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

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

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

136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov . Samordning sker med projekt 331 Björkris skola .
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Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Gruppbostäder är boenden för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska funk
tionsnedsättningar. Gruppbostäderna består av ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt 
personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser.

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

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

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

405 BMSS LSS Vallda 12

413 Gruppbostad barn 4

414 BMSS Anneberg 12

415 BMSS Kolla 14

502 Servicebostad Söderstaden 10   

504 Servicebostad Björkris 10

505 BMSS  10 10 10 10 10

507 BMSS 12

508 BMSS 20

509 BMSS 20

Summa boendeplatser och lägenheter 46 10 26 52 30

Noter

405 BMSS LSS Vallda
Behov av gruppbostäder eller servicelägenheter planeras in i 
kommande område .

413 Gruppbostad barn
Gruppbostad för barn, 4 platser . Lokalisering krävs .

414 BMSS Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område .

415 Gruppbostad Kolla
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område .

502 Servicebostad Söderstaden
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd .

504 Servicebostad Björkris
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd

505 BMSS
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som 
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala 
och/eller medicinska skäl . Referensboende hyrs ut till kom-
muninvånare som har starkt behov av en bostad och inte på 
egen hand har förmåga att lösa sin situation .

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

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

509 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 st bostäder som antingen kan nyttjas som 6 
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 
nyttjas som servicebostad .
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Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

803 Björkris vård- och omsorgsboende 120

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende -26 40

806 Särö vård- och omsorgsboende 80

807 Anneberg vård- och omsorgsboende 80

808 Bukärrsgården -48

809 Hemtjänstlokal x

Summa boendeplatser 80 120 -74 80 40

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

1202 Tillfälliga lokaler x x x x x

1404 Parkeringshus kvarter Aranäs x

1405 Ersättningslokaler för tillfälliga bygglov x x x x x

1406 Klovstens omlastningsstation x

1408 Skyddsrum ersättning simhallen x

1409 Administrativa lokaler etapp 1 x

1410 Engångskostnader x

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

Noter

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

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende
Modernisering befintligt eller nybyggnad av boendet . 
Avveckling av 26 lägenheter samt nybyggnation av 40 nya 
lägenheter .

806 Särö vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i Särö . I samband med nybyggnationen avvecklas 
Bukärrsgårdens vård-och omsorgsboende i Särö .

807 Anneberg vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i kommunen .

808 Bukärrsgården
Planeras att avvecklas .

Övrigt

Noter

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

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

1405 Ersättningslokaler för lokaler med tillfälliga bygglov

1406 Klovstens omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastnings-
station ny plats, lokalisering pågår .

1408 Skyddsrum ersättning simhallen

1409 Administrativa lokaler etapp 1
Avveckling delar av administrativa lokaler .

1410 Engångskostnader
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Uppstart av projekt i lokalplan Anneberg vård och omsorgsboende 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Anneberg vård- och omsorgsboende.  

Sammanfattning av ärendet 
I lokalplanen för kommunbudget 2021 finns medel avsatta för byggnation av Anneberg vård- och 
omsorgsboende. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2024 i lokalplan för perioden 2021–
2025, löpnummer 807. 

Lokalbehovet omfattar lokaler med 80 platser. Projektet ska samordnas med projektet Anneberg 
boende med särskild service och Anneberg förskola som också ska lokaliseras inom samma fastighet. 
Uppstart av projektet behöver ske under kvartal 1 år 2021. 
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i beslutad 
Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. ”Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende 
tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året. 
Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av kommunstyrelsen”. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22. 

Lokalplan 2021–2025 

 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: ekonomi och nämnden för Service. 

 

 

Malin Aronsson      Emma Kjernald 

Kommundirektör      Samhällsbyggnadschef   



LOKALPLAN

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

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

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

Lokalbehov
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostads 
och lokalbehov för perioden 2021–2025.  Nämndernas 
beslutade behov bestod av en sammanfattning av lokal
behoven uttryckt i form av volymmått, till exempel antal 
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven har 
därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal framtagna av 
Service avseende både investeringsutgifter samt driftskost
nader. Lokalplanen har sedan beretts utifrån ett plane
rings och genomförandeperspektiv samt med utgångs
punkt i nedanstående politiska prioriteringar. 

Lokalbehoven har prioriterats och omfördelats enligt den 
så kallade fyrstegsmodellen vilket innebär: 

1. Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig 

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

Lokalbehoven har också kategoriserats i fallande ordning 
utifrån om behoven avser: 

• Besparingsmöjligheter, strukturomvandlingar
• Volymutökning befintlig plats
• Expansion nya områden
• Icke lagstyrd verksamhet
• Kvalitetshöjningar befintliga lokaler

Behoven har därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal 
framtagna av Service avseende både investeringsutgifter 
och driftkostnader.

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

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

Byggprojekt i Lokalplanen får startas upp om de understi
ger 15 miljoner i investeringsbelopp. För projekt som 
överstiger 15 miljoner kronor ska igångsättning beslutas av 
kommunstyrelsen. Igångsättningsbeslut krävs även för de 
hyresobjekt som ligger i lokalplanen.

I samband med kommunens investering i nya lokaler 
avsätts 1 procent av byggutgiften till konstnärlig utsmyck
ning. Nämnden för Kultur & Fritid får ansvaret att upp
handla och besluta om den konstnärliga utsmyckningen. 
Ett särskilt belopp avsätts som kan fördelas olika mellan 
de lokaler som byggs. Det innebär att det inte alltid blir 
1 procent i konstnärlig utsmyckning per lokal utan det 
kan variera mellan olika lokaler men det blir alltid max 1 
procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna.

Vid investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm) 
samt i de fall kommunen hyr in lokal från extern fastig
hetsägare får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i 
varje enskilt projekt

Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av 
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner . Antalet invånare ökar kraf-
tigt varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen .
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Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen inne
fattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till 
exempel antal boendeplatser eller antal elever. De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning 
och utrustning av nya lokaler planeras under 2021 innebär investeringar på 603,7 miljoner kronor. Under 2022 planerar 
vi investera 442,6 miljoner kronor i nya lokaler. 

Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i tusen kronor

Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

603 708 442 630 416 150 228 400 149 917

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

Finans-grad Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

80 procent 48 631 22 378 19 890 16 740 22 875

20 procent
Varav: 
KFT
FG
IF
VO
ÖVR

1 853

463
285

1 315
-210

5 594

144
801
285

3 581
783

4 973

373
1 227

227
1 807
1 339

4 185

1 689
887
607
288
714

5 719

1 471
1 468

606
1 459

715

100 procent 50 484 27 972 24 863 20 925 28 594

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

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

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

128 Kungsbacka badhus x

131 Åsa Gårdsskola utbyggnad idrottshall x

136 Kungsbacka badhus infrastruktur x

137 Vallda Heberg fullmåtts idrottshall x

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

131 Inlag arena
Arenahall med placering söder om Kungsbacka Sportcenter .

136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov . Samordning sker med projekt 331 Björkris skola .

137 Elektronen permanent och tillfällig lösning
Verksamheten i Elektronen behöver flyttas då området ska exploateras . Utredning pågår för att hitta en optimal lösning .

Lokalplan
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Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också för att 
 fungera som skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad av förskolor uttrycks nedan i antalet barn.

Lokaltyp och beskrivning 2020 2021 2022 2023 2024

221 Gällinge förskola 40

224 a Gårdskulla förskola avveckling -40

224 b Liljans förskola avveckling -40

226 Anneberg förskola 120

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1 400

232 Trollelyckan förskola avveckling -40

233 Frillesås förskola 160

234 Klockaregårdens förskola avveckling -160

231 Björkris utbildningslokaler etapp 1 400

306 Norra Bräckaskolan avetablering -220

310 Frillesåsskolan om- och nybyggnad 
inklusive bibliotek

290

334 Frillesås paviljonger avveckling x

324 Varlaskolan tillbyggnad 300

329 Toråsskolan tillf . paviljong avveckling -100

332 Björkrisskola paviljong avveckling -100

333 Åsaskolan matsal och klassrum x

128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall x

136 Björkris fullmåtts idrottshall x

Summa antal förskolebarn 70 160 260 0 520

Noter

221 Gällinge förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder . Dess-
utom behöver förskolan täcka behovet av befintliga försko-
lebarn som idag använder skollokaler men på sikt ökar över 
elevantalet och då behövs skollokalerna för skolverksamhet . 
Åtgärder behöver göras i befintligt kök för att klara av ökad 
kapacitet .

224 a Gårdskulla förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av 
den tekniska livslängden har nått sitt mål .

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

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

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde . 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas .

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde . 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas .

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

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

234 Klockaregårdens förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Frillesås står färdig

306 Norra Bräckaskolan avetablering
I samband med driftsättning av nya Bräckaskolan kommer 
de tillfälliga skollokalerna att avvecklas .
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Foto: Ciprian Gorga,  
Kungsbacka kommun

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

324 Varlaskolan tillbyggnad
Om- och tillbyggnation av skola för att ersätta befintliga 
specialsalar som nått sin tekniska livslängd och ta hand 
om ökat elevantal inom de centrala delarna av Kungsbacka . 
Samordning sker med projekt 128 Varlaskolan fullmåtts 
idrottshall
 
329 Toråsskolan tillfälliga paviljong - avveckling
Paviljong måste ersättas på grund av att tillfälligt bygglov 
upphör .

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

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

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

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

136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov . Samordning sker med projekt 331 Björkris skola .
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Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Gruppbostäder är boenden för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska funk
tionsnedsättningar. Gruppbostäderna består av ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt 
personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser.

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

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

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

405 BMSS LSS Vallda 12

413 Gruppbostad barn 4

414 BMSS Anneberg 12

415 BMSS Kolla 14

502 Servicebostad Söderstaden 10   

504 Servicebostad Björkris 10

505 BMSS  10 10 10 10 10

507 BMSS 12

508 BMSS 20

509 BMSS 20

Summa boendeplatser och lägenheter 46 10 26 52 30

Noter

405 BMSS LSS Vallda
Behov av gruppbostäder eller servicelägenheter planeras in i 
kommande område .

413 Gruppbostad barn
Gruppbostad för barn, 4 platser . Lokalisering krävs .

414 BMSS Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område .

415 Gruppbostad Kolla
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område .

502 Servicebostad Söderstaden
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd .

504 Servicebostad Björkris
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd

505 BMSS
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som 
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala 
och/eller medicinska skäl . Referensboende hyrs ut till kom-
muninvånare som har starkt behov av en bostad och inte på 
egen hand har förmåga att lösa sin situation .

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

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

509 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 st bostäder som antingen kan nyttjas som 6 
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 
nyttjas som servicebostad .
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Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

803 Björkris vård- och omsorgsboende 120

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende -26 40

806 Särö vård- och omsorgsboende 80

807 Anneberg vård- och omsorgsboende 80

808 Bukärrsgården -48

809 Hemtjänstlokal x

Summa boendeplatser 80 120 -74 80 40

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

1202 Tillfälliga lokaler x x x x x

1404 Parkeringshus kvarter Aranäs x

1405 Ersättningslokaler för tillfälliga bygglov x x x x x

1406 Klovstens omlastningsstation x

1408 Skyddsrum ersättning simhallen x

1409 Administrativa lokaler etapp 1 x

1410 Engångskostnader x

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

Noter

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

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende
Modernisering befintligt eller nybyggnad av boendet . 
Avveckling av 26 lägenheter samt nybyggnation av 40 nya 
lägenheter .

806 Särö vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i Särö . I samband med nybyggnationen avvecklas 
Bukärrsgårdens vård-och omsorgsboende i Särö .

807 Anneberg vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i kommunen .

808 Bukärrsgården
Planeras att avvecklas .

Övrigt

Noter

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

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

1405 Ersättningslokaler för lokaler med tillfälliga bygglov

1406 Klovstens omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastnings-
station ny plats, lokalisering pågår .

1408 Skyddsrum ersättning simhallen

1409 Administrativa lokaler etapp 1
Avveckling delar av administrativa lokaler .

1410 Engångskostnader
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Uppstart av projekt i lokalplan Klovstens omlastningscentral med lokalisering inom 
Duveheds verksamhetsområde 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av lokalplanens projekt Klovstens omlastningscentral. 

Sammanfattning av ärendet 
I lokalplanen för kommunbudget 2021 finns medel avsatta för byggnation av omlastningscentral i 
Klovsten. Den 26 november 2019 beslutade dock kommunstyrelsen att omlastningscentralen ska 
etableras i Duveheds verksamhetsområde i Fjärås.  

Enligt kommunstyrelsens beslut föll valet på Duvehed bland annat med bakgrund till att etableringen 
behöver ske inom ett område där det finns förutsättningar på plats för att hantera omlastning av 
hushållsnära avfall. Naturvårdsverket har bestämt att hushållsnära insamling av förpackningar ska 
fasas in med start 2021 för att få full effekt några år senare. Omlastningsstationen ska kunna möta 
behovet från den ökande befolkningsmängden i kommunen och möjliggöra att mellanlastning av olika 
fraktioner av avfall. 

Uppstart av projektet behöver ske under kvartal 1 år 2021. Projekt omlastningscentral är inplanerat att 
vara färdigställt år 2022 i lokalplan för perioden 2021–2025 och har löpnummer 1406. 
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i beslutad 
Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. ”Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende 
tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året. 
Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av kommunstyrelsen” 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22. 

Lokalplan 2021–2025 

Kommunstyrelsen 2019-11-26, § 279 
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Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: ekonomi och nämnden för Service. 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 



LOKALPLAN

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

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

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

Lokalbehov
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostads 
och lokalbehov för perioden 2021–2025.  Nämndernas 
beslutade behov bestod av en sammanfattning av lokal
behoven uttryckt i form av volymmått, till exempel antal 
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven har 
därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal framtagna av 
Service avseende både investeringsutgifter samt driftskost
nader. Lokalplanen har sedan beretts utifrån ett plane
rings och genomförandeperspektiv samt med utgångs
punkt i nedanstående politiska prioriteringar. 

Lokalbehoven har prioriterats och omfördelats enligt den 
så kallade fyrstegsmodellen vilket innebär: 

1. Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig 

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

Lokalbehoven har också kategoriserats i fallande ordning 
utifrån om behoven avser: 

• Besparingsmöjligheter, strukturomvandlingar
• Volymutökning befintlig plats
• Expansion nya områden
• Icke lagstyrd verksamhet
• Kvalitetshöjningar befintliga lokaler

Behoven har därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal 
framtagna av Service avseende både investeringsutgifter 
och driftkostnader.

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

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

Byggprojekt i Lokalplanen får startas upp om de understi
ger 15 miljoner i investeringsbelopp. För projekt som 
överstiger 15 miljoner kronor ska igångsättning beslutas av 
kommunstyrelsen. Igångsättningsbeslut krävs även för de 
hyresobjekt som ligger i lokalplanen.

I samband med kommunens investering i nya lokaler 
avsätts 1 procent av byggutgiften till konstnärlig utsmyck
ning. Nämnden för Kultur & Fritid får ansvaret att upp
handla och besluta om den konstnärliga utsmyckningen. 
Ett särskilt belopp avsätts som kan fördelas olika mellan 
de lokaler som byggs. Det innebär att det inte alltid blir 
1 procent i konstnärlig utsmyckning per lokal utan det 
kan variera mellan olika lokaler men det blir alltid max 1 
procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna.

Vid investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm) 
samt i de fall kommunen hyr in lokal från extern fastig
hetsägare får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i 
varje enskilt projekt

Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av 
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner . Antalet invånare ökar kraf-
tigt varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen .
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Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen inne
fattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till 
exempel antal boendeplatser eller antal elever. De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning 
och utrustning av nya lokaler planeras under 2021 innebär investeringar på 603,7 miljoner kronor. Under 2022 planerar 
vi investera 442,6 miljoner kronor i nya lokaler. 

Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i tusen kronor

Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

603 708 442 630 416 150 228 400 149 917

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

Finans-grad Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

80 procent 48 631 22 378 19 890 16 740 22 875

20 procent
Varav: 
KFT
FG
IF
VO
ÖVR

1 853

463
285

1 315
-210

5 594

144
801
285

3 581
783

4 973

373
1 227

227
1 807
1 339

4 185

1 689
887
607
288
714

5 719

1 471
1 468

606
1 459

715

100 procent 50 484 27 972 24 863 20 925 28 594

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

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

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

128 Kungsbacka badhus x

131 Åsa Gårdsskola utbyggnad idrottshall x

136 Kungsbacka badhus infrastruktur x

137 Vallda Heberg fullmåtts idrottshall x

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

131 Inlag arena
Arenahall med placering söder om Kungsbacka Sportcenter .

136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov . Samordning sker med projekt 331 Björkris skola .

137 Elektronen permanent och tillfällig lösning
Verksamheten i Elektronen behöver flyttas då området ska exploateras . Utredning pågår för att hitta en optimal lösning .

Lokalplan
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Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också för att 
 fungera som skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad av förskolor uttrycks nedan i antalet barn.

Lokaltyp och beskrivning 2020 2021 2022 2023 2024

221 Gällinge förskola 40

224 a Gårdskulla förskola avveckling -40

224 b Liljans förskola avveckling -40

226 Anneberg förskola 120

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1 400

232 Trollelyckan förskola avveckling -40

233 Frillesås förskola 160

234 Klockaregårdens förskola avveckling -160

231 Björkris utbildningslokaler etapp 1 400

306 Norra Bräckaskolan avetablering -220

310 Frillesåsskolan om- och nybyggnad 
inklusive bibliotek

290

334 Frillesås paviljonger avveckling x

324 Varlaskolan tillbyggnad 300

329 Toråsskolan tillf . paviljong avveckling -100

332 Björkrisskola paviljong avveckling -100

333 Åsaskolan matsal och klassrum x

128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall x

136 Björkris fullmåtts idrottshall x

Summa antal förskolebarn 70 160 260 0 520

Noter

221 Gällinge förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder . Dess-
utom behöver förskolan täcka behovet av befintliga försko-
lebarn som idag använder skollokaler men på sikt ökar över 
elevantalet och då behövs skollokalerna för skolverksamhet . 
Åtgärder behöver göras i befintligt kök för att klara av ökad 
kapacitet .

224 a Gårdskulla förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av 
den tekniska livslängden har nått sitt mål .

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

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

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde . 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas .

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde . 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas .

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

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

234 Klockaregårdens förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Frillesås står färdig

306 Norra Bräckaskolan avetablering
I samband med driftsättning av nya Bräckaskolan kommer 
de tillfälliga skollokalerna att avvecklas .
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Foto: Ciprian Gorga,  
Kungsbacka kommun

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

324 Varlaskolan tillbyggnad
Om- och tillbyggnation av skola för att ersätta befintliga 
specialsalar som nått sin tekniska livslängd och ta hand 
om ökat elevantal inom de centrala delarna av Kungsbacka . 
Samordning sker med projekt 128 Varlaskolan fullmåtts 
idrottshall
 
329 Toråsskolan tillfälliga paviljong - avveckling
Paviljong måste ersättas på grund av att tillfälligt bygglov 
upphör .

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

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

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

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

136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov . Samordning sker med projekt 331 Björkris skola .
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Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Gruppbostäder är boenden för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska funk
tionsnedsättningar. Gruppbostäderna består av ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt 
personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser.

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

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

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

405 BMSS LSS Vallda 12

413 Gruppbostad barn 4

414 BMSS Anneberg 12

415 BMSS Kolla 14

502 Servicebostad Söderstaden 10   

504 Servicebostad Björkris 10

505 BMSS  10 10 10 10 10

507 BMSS 12

508 BMSS 20

509 BMSS 20

Summa boendeplatser och lägenheter 46 10 26 52 30

Noter

405 BMSS LSS Vallda
Behov av gruppbostäder eller servicelägenheter planeras in i 
kommande område .

413 Gruppbostad barn
Gruppbostad för barn, 4 platser . Lokalisering krävs .

414 BMSS Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område .

415 Gruppbostad Kolla
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område .

502 Servicebostad Söderstaden
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd .

504 Servicebostad Björkris
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd

505 BMSS
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som 
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala 
och/eller medicinska skäl . Referensboende hyrs ut till kom-
muninvånare som har starkt behov av en bostad och inte på 
egen hand har förmåga att lösa sin situation .

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

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

509 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 st bostäder som antingen kan nyttjas som 6 
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 
nyttjas som servicebostad .
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Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

803 Björkris vård- och omsorgsboende 120

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende -26 40

806 Särö vård- och omsorgsboende 80

807 Anneberg vård- och omsorgsboende 80

808 Bukärrsgården -48

809 Hemtjänstlokal x

Summa boendeplatser 80 120 -74 80 40

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

1202 Tillfälliga lokaler x x x x x

1404 Parkeringshus kvarter Aranäs x

1405 Ersättningslokaler för tillfälliga bygglov x x x x x

1406 Klovstens omlastningsstation x

1408 Skyddsrum ersättning simhallen x

1409 Administrativa lokaler etapp 1 x

1410 Engångskostnader x

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

Noter

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

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende
Modernisering befintligt eller nybyggnad av boendet . 
Avveckling av 26 lägenheter samt nybyggnation av 40 nya 
lägenheter .

806 Särö vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i Särö . I samband med nybyggnationen avvecklas 
Bukärrsgårdens vård-och omsorgsboende i Särö .

807 Anneberg vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i kommunen .

808 Bukärrsgården
Planeras att avvecklas .

Övrigt

Noter

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

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

1405 Ersättningslokaler för lokaler med tillfälliga bygglov

1406 Klovstens omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastnings-
station ny plats, lokalisering pågår .

1408 Skyddsrum ersättning simhallen

1409 Administrativa lokaler etapp 1
Avveckling delar av administrativa lokaler .

1410 Engångskostnader
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KUNGSBACKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 

Kommunstyrelsen Datum 
2019-11-26 

   

 

  Expedierat/bestyrkt 

   

 

 
§ 279 

Uppdrag att lokalisera omlastningscentral till Duveheds 
verksamhetsområde 
Dnr KS/2018:7 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på 
lokalisering av omlastningscentral inom Duveheds verksamhetsområde. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inom verksamhetsområdet Klovsten finns i dag kommunens omlastningscentral 
för hushållsavfall. Denna verksamhet behöver flyttas för att det ska vara möjligt 
att genomföra förslagen i detaljplanen för det nya verksamhetsområdet i 
Klovsten. Anläggningen är föråldrad och behöver uppdateras för att möta 
framtidens krav på insamling av hushållsavfall samt hushållsnära insamling av 
förpackningar. 
Naturvårdsverket har bestämt att hushållsnära insamling av förpackningar ska 
fasas in med start 2021 för att få full effekt några år senare. För att kunna möta 
detta behov bör lokaliseringen av en ny anläggning ske inom ett område där det 
finns förutsättningar på plats för att detta ska gå att genomföra. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05, § 362 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-15  
 

Beslutsgång 
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 
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Kungsbacka kommun 
Maria Carlsson 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Omfördelning av budget i lokalplan Björkris utbildningslokaler etapp 1 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för Björkris utbildningslokaler etapp 1 med 75 miljoner 
kronor. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen tog 26 maj 2020 beslut om att starta upp Björkris utbildningslokaler etapp 1. 
Projektet omfattar nya utbildningslokaler för 400 barn med en planerad driftstart höstterminen 2023. I 
lokalplan 2021–2025 finns budgetmedel avsatta för etapp 2 som också omfattar lokaler för 400 elever 
och där driftstarten är planerad till höstterminen 2025. Etapp 2 har ännu inte startats upp. 

I förstudien för etapp 1 har förvaltningen för Förskola & Grundskola utifrån befolkningsprognos 
(levererad av kommunledningskontoret maj 2020) bedömt att lokalerna behöver ha kapacitet för cirka 
600 elever vid tidpunkten för driftstart. Bedömningen tar hänsyn till kapaciteterna vid tidpunkten för 
befintliga utbildningslokaler i närområdet (Älvsåkerskolan, Hedeskolan och Björkrisskolan). 
Ovanstående innebär att projektet Björkris utbildningslokaler etapp 1 behöver utökas i omfattning, från 
400 till ca 600 elever. Budgeten behöver därmed utökas i motsvarande omfattning.  
 
Björkris utbildningslokaler etapp 2 minskar då i omfattning, från 400 till ca 200 elever/barn. Budgeten 
minskar också i motsvarande omfattning vilket innebär att den totala budgeten för båda etapperna blir 
oförändrad. 
Finansiering sker inom befintlig investeringsbudget och genom omfördelning av budgetmedel från 
projekt 231 Björkris utbildningslokaler etapp 2 i lokalplan 2021–2025. Budgeten för Björkris 
utbildningslokaler etapp 2 minskar i motsvarande omfattning vilket innebär att den totala budgeten för 
båda etapperna blir oförändrad. Ingen utökad upplåning krävs med denna förändring. 
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i beslutad 
Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. ”Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende 
tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året. 
Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av kommunstyrelsen” 
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Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-22. 

Kommunstyrelsen 2020-05-26, § 117 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: ekonomi och nämnden för Service. 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



LOKALPLAN

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

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

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

Lokalbehov
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostads 
och lokalbehov för perioden 2021–2025.  Nämndernas 
beslutade behov bestod av en sammanfattning av lokal
behoven uttryckt i form av volymmått, till exempel antal 
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven har 
därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal framtagna av 
Service avseende både investeringsutgifter samt driftskost
nader. Lokalplanen har sedan beretts utifrån ett plane
rings och genomförandeperspektiv samt med utgångs
punkt i nedanstående politiska prioriteringar. 

Lokalbehoven har prioriterats och omfördelats enligt den 
så kallade fyrstegsmodellen vilket innebär: 

1. Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig 

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

Lokalbehoven har också kategoriserats i fallande ordning 
utifrån om behoven avser: 

• Besparingsmöjligheter, strukturomvandlingar
• Volymutökning befintlig plats
• Expansion nya områden
• Icke lagstyrd verksamhet
• Kvalitetshöjningar befintliga lokaler

Behoven har därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal 
framtagna av Service avseende både investeringsutgifter 
och driftkostnader.

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

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

Byggprojekt i Lokalplanen får startas upp om de understi
ger 15 miljoner i investeringsbelopp. För projekt som 
överstiger 15 miljoner kronor ska igångsättning beslutas av 
kommunstyrelsen. Igångsättningsbeslut krävs även för de 
hyresobjekt som ligger i lokalplanen.

I samband med kommunens investering i nya lokaler 
avsätts 1 procent av byggutgiften till konstnärlig utsmyck
ning. Nämnden för Kultur & Fritid får ansvaret att upp
handla och besluta om den konstnärliga utsmyckningen. 
Ett särskilt belopp avsätts som kan fördelas olika mellan 
de lokaler som byggs. Det innebär att det inte alltid blir 
1 procent i konstnärlig utsmyckning per lokal utan det 
kan variera mellan olika lokaler men det blir alltid max 1 
procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna.

Vid investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm) 
samt i de fall kommunen hyr in lokal från extern fastig
hetsägare får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i 
varje enskilt projekt

Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av 
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner . Antalet invånare ökar kraf-
tigt varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen .
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Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen inne
fattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till 
exempel antal boendeplatser eller antal elever. De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning 
och utrustning av nya lokaler planeras under 2021 innebär investeringar på 603,7 miljoner kronor. Under 2022 planerar 
vi investera 442,6 miljoner kronor i nya lokaler. 

Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i tusen kronor

Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

603 708 442 630 416 150 228 400 149 917

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

Finans-grad Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

80 procent 48 631 22 378 19 890 16 740 22 875

20 procent
Varav: 
KFT
FG
IF
VO
ÖVR

1 853

463
285

1 315
-210

5 594

144
801
285

3 581
783

4 973

373
1 227

227
1 807
1 339

4 185

1 689
887
607
288
714

5 719

1 471
1 468

606
1 459

715

100 procent 50 484 27 972 24 863 20 925 28 594

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

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

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

128 Kungsbacka badhus x

131 Åsa Gårdsskola utbyggnad idrottshall x

136 Kungsbacka badhus infrastruktur x

137 Vallda Heberg fullmåtts idrottshall x

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

131 Inlag arena
Arenahall med placering söder om Kungsbacka Sportcenter .

136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov . Samordning sker med projekt 331 Björkris skola .

137 Elektronen permanent och tillfällig lösning
Verksamheten i Elektronen behöver flyttas då området ska exploateras . Utredning pågår för att hitta en optimal lösning .

Lokalplan
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Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också för att 
 fungera som skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad av förskolor uttrycks nedan i antalet barn.

Lokaltyp och beskrivning 2020 2021 2022 2023 2024

221 Gällinge förskola 40

224 a Gårdskulla förskola avveckling -40

224 b Liljans förskola avveckling -40

226 Anneberg förskola 120

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1 400

232 Trollelyckan förskola avveckling -40

233 Frillesås förskola 160

234 Klockaregårdens förskola avveckling -160

231 Björkris utbildningslokaler etapp 1 400

306 Norra Bräckaskolan avetablering -220

310 Frillesåsskolan om- och nybyggnad 
inklusive bibliotek

290

334 Frillesås paviljonger avveckling x

324 Varlaskolan tillbyggnad 300

329 Toråsskolan tillf . paviljong avveckling -100

332 Björkrisskola paviljong avveckling -100

333 Åsaskolan matsal och klassrum x

128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall x

136 Björkris fullmåtts idrottshall x

Summa antal förskolebarn 70 160 260 0 520

Noter

221 Gällinge förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder . Dess-
utom behöver förskolan täcka behovet av befintliga försko-
lebarn som idag använder skollokaler men på sikt ökar över 
elevantalet och då behövs skollokalerna för skolverksamhet . 
Åtgärder behöver göras i befintligt kök för att klara av ökad 
kapacitet .

224 a Gårdskulla förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av 
den tekniska livslängden har nått sitt mål .

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

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

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde . 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas .

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde . 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas .

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

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

234 Klockaregårdens förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Frillesås står färdig

306 Norra Bräckaskolan avetablering
I samband med driftsättning av nya Bräckaskolan kommer 
de tillfälliga skollokalerna att avvecklas .
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Foto: Ciprian Gorga,  
Kungsbacka kommun

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

324 Varlaskolan tillbyggnad
Om- och tillbyggnation av skola för att ersätta befintliga 
specialsalar som nått sin tekniska livslängd och ta hand 
om ökat elevantal inom de centrala delarna av Kungsbacka . 
Samordning sker med projekt 128 Varlaskolan fullmåtts 
idrottshall
 
329 Toråsskolan tillfälliga paviljong - avveckling
Paviljong måste ersättas på grund av att tillfälligt bygglov 
upphör .

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

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

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

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

136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov . Samordning sker med projekt 331 Björkris skola .
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Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Gruppbostäder är boenden för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska funk
tionsnedsättningar. Gruppbostäderna består av ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt 
personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser.

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

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

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

405 BMSS LSS Vallda 12

413 Gruppbostad barn 4

414 BMSS Anneberg 12

415 BMSS Kolla 14

502 Servicebostad Söderstaden 10   

504 Servicebostad Björkris 10

505 BMSS  10 10 10 10 10

507 BMSS 12

508 BMSS 20

509 BMSS 20

Summa boendeplatser och lägenheter 46 10 26 52 30

Noter

405 BMSS LSS Vallda
Behov av gruppbostäder eller servicelägenheter planeras in i 
kommande område .

413 Gruppbostad barn
Gruppbostad för barn, 4 platser . Lokalisering krävs .

414 BMSS Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område .

415 Gruppbostad Kolla
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område .

502 Servicebostad Söderstaden
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd .

504 Servicebostad Björkris
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd

505 BMSS
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som 
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala 
och/eller medicinska skäl . Referensboende hyrs ut till kom-
muninvånare som har starkt behov av en bostad och inte på 
egen hand har förmåga att lösa sin situation .

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

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

509 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 st bostäder som antingen kan nyttjas som 6 
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 
nyttjas som servicebostad .
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Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

803 Björkris vård- och omsorgsboende 120

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende -26 40

806 Särö vård- och omsorgsboende 80

807 Anneberg vård- och omsorgsboende 80

808 Bukärrsgården -48

809 Hemtjänstlokal x

Summa boendeplatser 80 120 -74 80 40

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

1202 Tillfälliga lokaler x x x x x

1404 Parkeringshus kvarter Aranäs x

1405 Ersättningslokaler för tillfälliga bygglov x x x x x

1406 Klovstens omlastningsstation x

1408 Skyddsrum ersättning simhallen x

1409 Administrativa lokaler etapp 1 x

1410 Engångskostnader x

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

Noter

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

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende
Modernisering befintligt eller nybyggnad av boendet . 
Avveckling av 26 lägenheter samt nybyggnation av 40 nya 
lägenheter .

806 Särö vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i Särö . I samband med nybyggnationen avvecklas 
Bukärrsgårdens vård-och omsorgsboende i Särö .

807 Anneberg vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i kommunen .

808 Bukärrsgården
Planeras att avvecklas .

Övrigt

Noter

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

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

1405 Ersättningslokaler för lokaler med tillfälliga bygglov

1406 Klovstens omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastnings-
station ny plats, lokalisering pågår .

1408 Skyddsrum ersättning simhallen

1409 Administrativa lokaler etapp 1
Avveckling delar av administrativa lokaler .

1410 Engångskostnader
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar på remiss från Mölndals stad över Mölndals bostadsförsörjningsprogram 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2020-12-22, och översänder det som sitt svar till Mölndals stad. 

Sammanfattning av ärendet 
Mölndals stad har skickat ett förslag på uppdatering av kommunens bostadsförsörjningsprogram på 
remiss till berörda myndigheter och grannkommuner.  

Under varje mandatperiod ska bostadsförsörjningsprogrammet aktualiseras och eventuellt uppdateras 
efter behov. Bostadsförsörjningsprogrammet är Mölndals stads dokument som redovisar stadens 
ambitioner och riktlinjer för bostadsförsörjningen. 

Programmet utgör tillsammans med stadens övriga styrdokument, som till exempel översiktsplan, 
gemensamt grunden för den strategiska planeringen för att ge staden förutsättningar att växa hållbart 
och utveckla kommunen långsiktigt. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22 

Yttrande, 2020-12-22 

Mölndals Stad Samrådsförslag bostadsförsörjningsprogram (odaterad), inkommen 2020-12-01 

Mölndals Stad Bilaga 1 Bostadsmarknadsanalys (odaterad), inkommen 2020-12-01 

Beslutet skickas till 
Mölndals Stad, Strategiska enheten på Stadsbyggnadsförvaltningen. 

 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 
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Yttrande över Mölndals bostadsförsörjningsprogram - samrådsremiss 

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun har mottagit samrådsremiss för Mölndals bostadsförsörjningsprogram och har 
följande synpunkter på programmet. 
 
Mölndals målsättning med programmet är att bygga en blandning av bostäder nära service och gröna 
kvaliteter, och nya bostäder ska byggas med god kvalitet och långsiktigt hållbara lösningar. Stadens 
befintliga lokal- och bostadsbestånd bör ses som en tillgång och resurs vid omvandling och förtätning. 
Kommunen ska ha god planering för behovet av bostäder för personer med särskilt behov av stöd och 
service. 
 
Till målsättningen finns fyra riktlinjer för bostadsförsörjningen som ska hjälpa Mölndals arbete med 
bostadsförsörjningen på sikt: 
Riktlinje 1. En hållbar bostadsutveckling över tid. 
Riktlinje 2. God planeringsberedskap och en aktiv plan- och markberedskap. 
Riktlinje 3. Öka variationen av bostäder i alla tätorter. 
Riktlinje 4. Utveckla det befintliga bostadsbeståndet. 
 
 
Kungsbacka kommun ställer sig positiv till det reviderade bostadsförsörjningsprogrammets 
målsättning och tillhörande riktlinjer. Ambitionsnivån i programmet ger Mölndal Stad mycket goda 
förutsättningar att bedriva en långsiktigt hållbar bostadspolitik. 
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Bostadsförsörjningsprogrammet är Mölndals stads 
dokument som redovisar stadens ambitioner och 
riktlinjer för bostadsförsörjningen. Det har tagits 
fram i enlighet med lagen om kommunernas bo-
stadsförsörjningsansvar. Ansvaret innebär att alla 
kommuner ska redogöra för viktiga behov och ut-
maningar, riktlinjer och åtgärder för att kunna möta 
behovet av bostäder och med särskilda insatser för 
olika grupper. Programmet utgör tillsammans med 
stadens övriga styrdokument, som t.ex. översikts-
plan, gemensamt grunden för den strategiska pla-
neringen för att ge staden förutsättningar att växa 
hållbart och utveckla kommunen långsiktigt.
Bostadsförsörjningsprogrammet är uppdelat i en 
huvudhandling, samt två bilagor. Huvudhandlingen 
redogör för Mölndals stads långsiktiga viljeinrikt-
ning med bostadsförsörjningen, samt det övergri-
pandet kommunala ansvaret. Den redogör även 
för hur staden ska arbeta med genomförandet och 
uppföljning av bostadsförsörjningen. Riktlinjer för 
bostadsförsörjningen ska antas av kommunfull-
mäktige varje mandatperiod. Om förutsättningarna 
förändras ska nya riktlinjer upprättas och antas av 
kommunfullmäktige.
Bilaga 1 är en bostadsmarknadsanalys, där allt 
analysmaterial finns samlat. Denna bilaga innehåll-
er mycket nulägesdata, och prognoser, som kan 
komma att ändras över tid. Därför behöver infor-
mationen, och delar av dokumentet, uppdateras 
mer frekvent än den långsiktiga viljeinriktningen i 
huvuddokumentet.
Bilaga 2 är stadens interna aktivitetsplan som i 
detalj beskriver aktiviteter kopplade till riktlinjer 
och genomförandet, tillsammans med ansvar och 
tidplaner. Dokumentet är ett levande arbetsdoku-
ment för staden, och ansvaret för denna ligger hos 
stadsdirektören som även återkopplar arbetet till 
politiken.

Stadens mål och vision
Vision Mölndal 2022 antogs av kommunfullmäk-
tige 2013 och är en gemensam framtidsbild av att 
Mölndal ska bli en ännu bättre stad för alla som bor 
och verkar här.

Vår vision ger oss färdriktningen för det samhäl-
le vi vill bygga. Mölndals stad växer och har ett 
attraktivt läge och förutsättningarna för att bygga 

bostäder i Mölndal är goda. Näringslivets förut-
sättningar och utveckling i kommunen är också en 
del av detta. Arbetet med en ny vision kommer att 
påbörjas under 2021.
2019 fattade kommunfullmäktige beslut om nya 
övergripande mål för Mölndals stad:
• Stärka förutsättningarna för växande näringsliv 

och arbetsmarknad.
• Säkerställa likvärdig utbildning av hög kvalitet 

som främjar livslångt lärande.
• Utveckla en växande och trygg stad, tätort och 

landsbygd med god infrastruktur.
• Främja och stödja självständigt, gott och aktivt 

liv för alla åldrar.
• Bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs 

för långsiktigt hållbar utveckling.

Översiktsplanens mål och strategier
I staden pågår just nu arbete med att uppdatera 
översiktsplanen. Utställning är beräknad till våren 
2021. Översiktsplanen är ett för staden strategiskt 
paraplydokument dit flera strategiska dokument 
är kopplande, bland annat bostadsförsörjningspro-
grammet.
I förslag till ny översiktsplan redovisas hur hänsyn 
tagits till bland annat det allmänna intresset för bo-
stadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
Bostadsförsörjningsprogrammet redogör för stadens 
riktlinjer för bostadsförsörjningen, hur vi ska uppnå 
stadens mål, översiktsplanens stadsbyggnadsstra-
tegier och utbyggnadsplan gällande bostäder, samt 
belyser stadens verktyg för planering och hantering 
av bostadsfrågorna vid markanvändning.
I förslag till ny översiktsplanen finns fyra stads-
byggnadsstrategier vilka ligger till grund för 
planeringen i staden och ger riktningen för bostads-
försörjningen:
Stadsbyggnadsstrategierna är:
- Mölndals kommun bidrar till en växande region.
- Mölndal, Kållered, Lindome och Hällesåker ut-
vecklas utifrån sina förutsättningar och kvaliteter.
- Mölndals kommun främjar möjligheten till ett gott 
liv .
- Mölndals kommun stärker kommunens kvalitativa 
gröna miljöer. 

Inledning
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Riktlinjerna för bostadsförsörjningen i Mölndal är 
en utgångspunkt i stadens strategiska arbete för att 
möjliggöra ett långsiktigt bostadsbyggande utefter 
stadens mål och vision. Riktlinjerna grundar sig 
främst i förslag till nya översiktsplanens inriktning 
och stadsbyggnadsstrategier, samt bygger vidare på 
de tidigare riktlinjerna i Mölndals bostadsförsörj-
ningsprogram 2015-2018.  
 
I rutorna nedan redovisas riktlinjerna med tillhö-
rande beskrivning. Genomförandet och efterkom-
mande arbetet beskrivs i efterföljande kapitel om 
genomförande.  

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Mölndal

Sammanfattning av riktlinjerna
Staden ska säkerställa ett stabilt och varierat bo-
stadsbyggande samt hälsosamma och goda livsmil-
jöer i hela kommunen. Målsättningen är att bygga 
en blandning utav bostäder nära service och gröna 
kvaliteter, och nya bostäder ska byggas med god 
kvalitet och långsiktigt hållbara lösningar. Stadens 
befintliga lokal- och bostadsbestånd bör ses som en 
tillgång och resurs vid omvandling och förtätning. 
Kommunen ska ha god planering för behovet av 
bostäder för personer med särskilt behov av stöd 
och service.

Riktlinje 2. God planeringsberedskap och en 
aktiv plan- och markberedskap.

Mölndals stad ska genom aktiv markpolitik stimule-
ra bredd i bostadsbyggandet, genom ett strategiskt 

långsiktigt ägande samt genom att utöka och utveckla 
stadens markinnehav. 

Stadens egen mark är viktig för att kunna möta bo-
stadsbehovet, långsiktigt säkra bostadsförsörjningen 
och för att säkerhetsställa bostäder för personer med 

särskilt behov av stöd och service. Även för att kunna 
påverka t.ex. boendemiljöer, blandning och andra fak-
torer viktiga för staden. Mölndals Stad ska ha mark-

nadsmässiga markpriser som kan differentieras utifrån 
upplåtelseform, hustyper och andra villkor som gynnar 

stadens bostadsförsörjning.
Hur: Det gör vi genom att arbeta långsiktigt strate-

giskt med markanvisningar och prioritera byggnation 
av bostäder i detaljplan på egen mark där det finns 

god tillgång till kollektivtrafik och kapacitet av servi-
ce. Bostäder för personer med särskilt behov av stöd 
och service bör i största möjliga mån integreras bland 

ordinarie bostäder för att gynna integration och den so-
ciala blandningen. Behovet och efterfrågan för utsatta 
grupper på bostadsmarknaden skall ingå vidare som en 

viktig faktor i plan- och markberedskapen.

Riktlinje 1. En hållbar bostadsutveckling över 
tid.

Staden ska arbeta för ett hållbart bostadsbyggande 
över tid som möter stadens bostadsbehov och möjlig-

gör en långsiktig hållbar bostadsutveckling. 
Utgångspunkten för en hållbar bostadsutveckling och 
utvecklingstakt är stadens utbyggnadsplanering och 
den regionala bostadsförsörjningen, där underlag om 
befolkningsprognoser, bostadsprognoser samt kapa-
citet av service ingår. Behovet för utsatta grupper på 

bostadsmarknaden, och särskilda boenden, prioriteras 
tidigt i planeringen. Prisvärda bostäder bör efter-

strävas. Med en långsiktig utbyggnadsplanering och 
planeringsberedskap kan vi möjliggöra för en hållbar 
bostadsutveckling, oavsett konjunktur och marknad.
Hur: Det gör vi genom att fokusera utvecklingen av 
bostäder genom detaljplaner längs med strategiska 

stråk och noder som följer utbyggnadsplaneringen och 
Göteborgsregionens strukturbild. Genom en mer kon-
centrerad förtätning i närheten av god kollektivtrafik, 
service och gröna områden möjliggör vi för goda livs-
miljöer och en blandning som  gynnar bostadsbehovet 
för livets olika skeden. Det gör vi även genom löpande 
uppföljning om vad som byggts, och hur det hållbara 
bostadsbyggandet fallit ut i kommunen för att kunna 

göra rätt prognoser och ge rätt underlag. 
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Riktlinje 3. Öka variationen av bostäder i alla 
tätorter.

Mölndals stad ska arbeta för en blandad bebyggelse. 
En variation av upplåtelseformer och hustyper efter-

strävas i hela kommunen, anpassade till förutsättning-
arna i respektive kommundel. 

Staden ska sträva efter att möjliggöra bostäder för 
alla och en rörlighet på bostadsmarknaden, i syfte att 
möjliggöra goda bostadsmiljöer i olika delar av kom-

munen som alla kan efterfråga. För livets olika skeden. 
Utsatta grupper på bostadsmarknaden gynnas också 

av blandning och variation av bostäder där det går att 
anpassa livet till både oväntade och väntade situationer. 
Staden ska därför verka för mer variation av särskilda 
boenden, inte bara de lagstiftade (Bostad med särskild 
service, äldreboenden mfl) utan även möjliggöra för 
nya typer av boenden som t.ex. övergångslägenheter, 
plusboenden, kooperativ mfl. För att rusta oss inför 
framtidens bostadsbehov och en varierande befolk-

ningssammansättning.
Hur: Det gör staden genom att använda de kommu-
nala bolagen som drivkraft för bostadsbyggandet i 

samtliga tätorter och i strategiska lägen. Det gör staden 
även genom att ställa krav på blandning och variation 
i samband med markanvisning. Staden ska i samband 
med utbyggnadsplaneringen se över blandningen och 
variationen i de olika kommundelarna, och därefter se 
vad som behöver tillkomma för att gynna en varierad 

bostadsbebyggelse och tillgodose bostadsbehovet.

Riktlinje 4. Utveckla det befintliga bostadsbestån-
det.

Staden ska långsiktigt arbeta för att säkerställa ett 
hållbart bostadsbestånd över tid och utveckla det be-

fintliga beståndet.
Staden ska planera långsiktigt för hur bostadsbeståndet 
ska tas om hand på ett hållbart och resurseffektivt sätt, 
samtidigt som påverkan på hyresnivåer ska beaktas. 
De lägenheter som finns i det befintliga beståndet är 

viktiga för utsatta grupper på bostadsmarknaden, då de 
har lägre bostadspriser/hyresnivåer och därmed tillde-
las vid särskilda behov. Hur det befintliga tas om hand  
långsiktigt påverkar hyressättning, trygghet i området, 

utsatthet, integration etc. Det är därför viktigt att staden 
möjliggör för alla aktörer att komplettera och utveckla 
hållbart, både kommunala och privata fastighetsägare.
Hur: Det gör vi genom att arbeta gemensamt med oli-
ka förvaltningar och kommunala bolag för att förlänga 

livslängden på vårt befintliga bestånd, använda be-
ståndet effektivt, och genom att uppmuntra långsiktig 
hållbarhet vid nybyggnation. Genom att ta hänsyn till 

befintliga boendemiljöer och erbjuda stöd till fast-
ighetsägare vid förtätning, upprustning och utveck-
ling kan ökad hållbarhet vid utveckling av befintligt 
bestånd och nybyggnation uppnås. Det gör vi även 

genom regelbunden uppföljning av behovet av bostä-
der och särskilda bostäder för utsatta grupper kopplat 
till bostadsförsörjningen och utbyggnadsplaneringen.
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Nedan beskrivs vad Mölndals stad har att förhålla 
sig till för lagar och mål i arbetet med bostadsför-
sörjningen.

Statliga
Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konven-
tion om de mänskliga rättigheterna som i svensk 
grundlag. Boende lyfts fram som en social rättighet 
både i FN-deklarationen (artikel 25) och i reger-
ingsformen 1 kap. 2 § första stycket, som anger 
följande: Det ska särskilt åligga det allmänna att 
trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning 
samt att verka för social omsorg och trygghet. 
Det övergripande nationella bostadspolitiska målet 
är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där 
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bo-
städer som svarar mot behoven. Regering och riks-
dag har fastlagt att en bostad är en rättighet och att 
bostadspolitiken ska skapa förutsättningar för alla 
att leva i goda bostäder till rimliga kostnader samt 
i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt 
hållbara ramar. Boendemiljön ska bidra till jämlika 
och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja 
en god uppväxt för barn och ungdomar. 
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska 
minst innehålla följande uppgifter:
1. Kommunens mål för bostadsbyggande och 
utveckling av bostadsbeståndet,
2. Kommunens planerade insatser för att nå 
uppsatta mål, och
3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta 
nationella och regionala mål, planer och pro-
gram som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av 
den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på 
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar. Dessa uppgifter redovisas 
i bilaga 1, bostadsmarknadsanalysen.
Lagen anger också att, om det behövs för att främja 
bostadsförsörjningen, ska en kommun anordna 
bostadsförmedling samt övergripande former för 
detta.

Regionala
Västra Götalandsregionens (VGR) vision ”Vision 
Västra Götaland – Det goda livet” och Göteborgsre-
gionens kommunalförbunds (GR) strategi, ”Hållbar 
tillväxt” slår fast att regionen ska utvecklas till en 
stark och tydlig tillväxtregion i Europa. En region 

som är attraktiv att bo, leva, besöka och verka i. 
Målsättningen är att den lokala arbetsmarknadsre-
gionen ska växa till 1,75 miljoner invånare till år 
2030. Göteborg är regionkärnan där Mölndal ingår 
som en del av det sammanhängande stadsområdet. 
Mölndal är en av de 13 kommuner som ingår i ”Gö-
teborgsregionens kommunalförbund”, GR. GR’s 
medlemskommuner är överens om hur den regiona-
la strukturen ska utvecklas och har tillsammans ta-
git fram en sammanfattande strukturbild som visar 
huvuddragen i regionens fysiska utveckling. För att 
nå uppsatta mål måste den politiska viljan omsättas 
till praktisk handling och då krävs ett samstämt och 
konsekvent agerande över lång tid. 
Hur den regionala strukturen ska utvecklas finns 
tydligt beskrivet i GR´s ”Strukturbild för Göte-
borgsregionen”.

Göteborgsregionens (GR) strukturbild, källa: GR

Ambitionen är att medlemskommunerna lokalt tar 
ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt 
hållbar genom att i sin planering utgå från och följa 
strukturbilden och överenskommelsen. Vid produk-
tionen av nya bostäder pekar strukturbilden bland 
annat på följande riktlinjer:
- Koncentrera utbyggnaden av bostäder, arbets-
platser, handel, utbildning, vård mm. till kärnan,  
välbelägna delar av det sammanhängande stadsom-

Statliga lagkrav och regionala mål
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rådet, och till orter belägna i eller starkt knutna till 
de regionala huvudstråken.
- Tillföra ny bebyggelse där det finns luckor i stads-
området (genom kompletteringar, ändrad markan-
vändning mm.) i syfte att ökar förutsättningarna för 
en bibehållen servicenivå, fortsatt närhet till skola 
och omsorg mm.
- Fokusera bostadsbyggandet i stationsnära lägen, 
eller i orter som med god kollektivtrafik är knutna 
till stationslägena, stärker förutsättningarna för en 
uthållig tillväxt i Göteborgsregionen.

Kommunalt ansvar
Kommunens ansvar inom bostadspolitiken preci-
seras i huvudsak i tre ramlagar, utöver lagen om 
kommunens bostadsförsörjningsansvar. De tre 
ramlagarna är:
- Kommunallagen: Ger bland annat kommunen rätt 
till att skapa och driva bostadsföretag.
- Plan- och bygglagen: Ger kommunen rätt och an-
svar för markanvändningen genom planmonopolet 
och ett indirekt ansvar för att goda boendemiljöer 
skapas. Med stöd av planmonopolet har kommunen 
det samlade ansvaret för översiktsplanering och 
detaljplanearbete som i sin tur styr användningen av 
mark, vatten och bebyggelsens utveckling.
- I Socialtjänstlagen: Socialtjänsten har ansvar för 
att ge stöd till eller hjälp med ett skäligt boende för 
dem som på egen hand inte kan. Dessutom finns 
det särskilda paragrafer i lagen som visar barns och 
ungas rätt till stöd vilket kan appliceras på kommu-
nernas ansvar för ensamkommande flyktingbarn. 
Lagen säger också att det ska inrättas särskilda 
boendeformer för äldre personer med behov av 
särskilt stöd och bostäder med service för personer 
som av psykiska, fysiska och andra skäl möter bety-
dande svårigheter i sin livsföring.
Till dessa lagar finns ytterligare:
- Lagen om stöd och service i vilken särskilt stöd i 
form av olika boenden för personer med funktions-
nedsättning anges. Det kan vara grupp- och servi-
cebostäder men även särskilt anpassade bostäder i 
det ordinarie bostadsbeståndet. Enligt reglementet i 
staden har vård- och omsorgsnämnden och social- 
och arbetsmarknadsnämnden i Mölndal ansvar för 
att bevaka dessa gruppers behov.
Det är emellertid inte enbart socialpolitiska insatser 
som krävs utan det måste samordnas med stadens 
generella bostadspolitiska åtgärder.
- Barnkonventionen är ett rättsligt bindande inter-
nationellt avtal, och numera svensk lag. Den slår 
fast att barn är individer med egna rättigheter, inte 

föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Barnkon-
ventionen bygger på fyra principer om barns rättig-
heter; lika värde, rätt till liv, utveckling och rätten 
att uttrycka sina åsikter.
Kommunerna har därför ett ansvar att se till att be-
vaka barns perspektiv och deras delaktighet i beslut 
som berör dem.
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Genomförande
Implementeringen och genomförandet av bo-
stadsförsörjningsprogrammet är en viktig del i att, 
tillsammans med de andra strategiska dokumenten 
i staden, gemensamt arbeta mot att uppnå stadens 
vision och mål. 
Genomförandet av bostadsförsörjningsprogram-
met är därför starkt kopplat till genomförandet av 
översiktsplanen och utbyggnadsplanen, som är 
ett viktigt verktyg för att hantera bostadsbehovet 
långsiktigt. Dessa dokument är direkt kopplade och 
beroende av varandra, och ska följa samma inrikt-
ning mot gemensamma mål för att kunna fungera 
effektivt. Därför är budget och investeringsarbetet 
i staden ett viktigt verktyg för att kunna nå målen 
och arbeta med riktlinjerna, stadsövergripande. Då 
har staden en tydlig inriktning, en robust plane-
ringsberedskap och ett långsiktigt hållbart strate-
giskt arbete.

Uppföljning
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen har tagits 
fram utifrån vision Mölndal 2022, kommunfullmäk-
tigemål, och i samband med den kommande över-
siktsplanens inriktningar, i syfte att stärka varandra 
och bidra med tydligare riktlinjer. De är viktiga för 
vägen framåt, och för att dessa ska bli långsiktiga så 
är det viktigt att de är kopplade med andra strategis-
ka mål och riktlinjer i staden. Huvuddokumentet är 
den övergripande inriktningen och politiska viljan. 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av 
kommunfullmäktige varje mandatperiod. Förändras 
förutsättningarna för de antagna strategierna under 
mandatperioden ska nya upprättas och antas av 
kommunfullmäktige.
Vid översyn och uppdatering av bostadsförsörj-
ningsprogrammet används följande modell:
1. Översyn av analys och uppdatera underlag. 
2. Ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen.
3. Förtydliga och uppdatera genomförande och fort-
satt arbete med  bostadsförsörjningen i staden.
4. Arbeta med uppföljning.

Riktlinjerna grundar sig på en av staden framtagen 
bostadsmarknadsanalys i bilaga 1, vilken kan behö-
vas ses över inför omarbetning av huvuddokumen-
tet. Mycket av innehållet är nulägesstatistik vilket 
gör vissa delar snabbt inaktuella. Analysen bör där-
med också ses över och uppdaterad vid behov, för 
att vara ett fungerande underlag och stötta eventuell 
omarbetning av riktlinjerna.
Aktivitetsplanen i bilaga 2 är stadens interna arbets-
dokument där aktiviteter tas fram baserat på riktlin-
jerna. Aktiviteterna ska konkretisera genomförandet 
och även redovisa ansvar och tidplaner. Denna 
uppdateras regelbundet på uppdrag av stadsdirek-
tören som har det yttersta ansvaret för aktiviteterna 
samt återkoppling till politiken.

Genomförande av bostadsförsörjningsprogrammet
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Mölndal har ett antal utmaningar som påverkar bo-
stadsförsörjningen i kommunen, och möjligheterna 
att nå stadens mål. Nedan beskrivs kort Mölndals 
långsiktiga utmaningar. De är en sammanslagning 
av nationella- och regionala analyser av utmaning-
ar, tillsammans med Mölndals egna nulägesut-
maningar, som beskrivs mer  detaljerat i bilaga 1 
”Bostadsmarknadsanalysen”.

Sammanfattning
- Stadens möjlighet att påverka bostadsmarknaden.
Bostadsförsörjningsansvaret ligger hos kommu-
nerna, men möjligheterna via allmännyttan för 
kommunerna att på egen hand påverka t.ex. bo-
stadsmarknadens utbud och boendekostnader är 
begränsade. Detta då bostadsmarknaden mestadels 
är marknadsstyrt och utvecklingen styrs av mar-
kägaren.
- Osäkerheter på bostadsmarknaden mellan hög- 
och lågkonjunktur.
Bostadsförsörjningen påverkas mycket av läget på 
bostadsmarknaden, både vad som sker globalt och 
vad som sker lokalt. Det finns mycket som inte går 
att styra eller förutse som kan förändra situationen 
drastiskt, t.ex. klimatkatastrofer som leder till mer 
migrering och förflyttning av människor. Även 
olika lagkrav och förutsättningar nationellt för t.ex. 
amortering, lån etc. De ekonomiska förutsättning-
arna att planera, bygga, ta lån och levnadskostnad, 
som i sin tur påverkas av om det är lågkonjunktur 
eller högkonjunktur. 
- Hitta en balans mellan tillväxt och service, och 
även blandning av bostäder.
Utmaningen för staden är att skapa och behålla en 
balans av utbyggnad i samband med utbyggnad och 
tillskott av service och infrastruktur.
Det är också svårt att hitta en rimlig blandning i 
olika områden, att få fram olika typer av bostäder, 
storlekar osv som ett tillskott för att tillgodose 
bostadsbehovet hos en ständigt föränderlig befolk-
ning.
- Attraktiva lägen för bostadsbyggande längs med 
komplexa infrastrukturstråk.
En stor utmaning för bostadsutvecklingen i Mölndal 
är de stora leder och riksintressen (motorvägar och 
järnväg) som passerar de centrala tätorterna, med 
tillhörande buller-, risk-, och luftmiljöproblematik. 
Det är också längs med dessa stråk stora delar av 
den attraktiva marken finns, med god tillgång till 

service och hållbara resor enligt GR’s strukturbild. 
Det kommer därför alltid vara en utmaning att 
utveckla och förtäta i dessa stråk.

Hur hanterar staden utmaningarna
Mölndals stad kan inte påverka den globala ekono-
min eller bostadsinvesteringarna, utan får då arbeta 
med bostadsutvecklingen på andra sätt. 
Det staden kan göra är att ha en bra planberedskap 
och långsiktiga strategiska verktyg för att kunna 
hantera oväntade händelser och svängningar. De 
kan även göra investeringar via allmännyttan i låg-
konjunkturer. Stadens uppdrag är att främst hantera 
bristen av bostäder, och tillgodose det som markna-
den inte tillför.
Det handlar om att t.ex. planlägga på egen mark, 
där staden styr och har rådighet över, för att säker-
hetsställa bostadsförsörjningen, framförallt för ut-
satta grupper, även under svårare perioder. Därmed 
också styra tillväxten utefter kommunens kapacitet. 
På stadens egen mark kan vi påverka t.ex. bostads-
priser, utbud, blandning, samt möjliggöra för nya 
innovativa bostadslösningar. 

Mölndals utmaningar
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Riktlinjer, mål och lagar som stöd för bostads-
byggandet finns på statlig nivå medan kommunen 
har det övergripande ansvaret för att bostadspoli-
tiken verkställs på lokal nivå. Som verktyg för att 
genomföra detta har kommunen bostadsförsörj-
ningsprogrammet, men även andra politiska mål, 
inriktningsbeslut samt planeringsdokument kan 
användas.
Staden har flera verktyg att använda sig av för att 
följa bostadsbehov och efterfrågan på bostäder. 
Kommunerna har ett så kallat planmonopol enligt 
Plan- och bygglagen som innebär att det är en kom-
munal angelägenhet att planlägga användningen av 
mark och vatten. 

Underlag och verktyg i staden
Mölndalsbostäder AB har i uppgift att förvärva, 
bebygga, äga, förvalta och avyttra fastigheter med 
bostäder, och lokaler för vård- och omsorgsverk-
samhet, inom staden. Den viktigaste uppgiften, för-
utom att förvalta fastigheter, är att utveckla Möln-
dal som bostadsort. Mölndalsbostäder är en viktig 
aktör i sammanhanget, då de äger och förvaltar 
större delen av stadens bostadsbestånd. Mölndals 
stad äger bolaget och kan genom bolagsordning och 
ägardirektiv ställa krav på Mölndalsbostäder och 
dess medverkan att främja bostadsförsörjningen i 
staden. 
Fastighetsavdelningen har det övergripande an-
svaret för att förvalta, bygga och utveckla det egna 
fastighetsbeståndet, med mestadels lokaler t.ex. 
skolor, tillfälliga boenden. 
Mölndals stad använder sig av flera verktyg för att 
löpande följa upp behovet av det som berör särskil-
da bostäder. Dokumenten beskrivs kort nedan.
Strategisk Fastighetsplan: 
För ett effektivt lokal- och bostadsutnyttjande och 
maximal utveckling av fastigheternas avkastning 
tar staden fram en strategisk fastighetsplan och en 
lokalbehovsanalys som uppdateras varje år.
Fastighetsplanen syftar till att beskriva hur staden 
får ändamålsenliga lokaler till lägsta kostnad, på 
kort och på lång sikt. Den beskriver behovet av 
utvecklingsinsatser över tid och är därför ett viktigt 
underlag och redskap för arbetet med bostadsför-
sörjningsprogrammet och utbyggnadsplaneringen. 
Boendeplan:
Boendeplanen är vård-. och omsorgsnämndens 

verktyg för att se över behovet av bostäder till 
nämndens målgrupper. Boendeplanen fokuserar på 
att beskriva brukarnas behov av anpassade bostäder 
idag och på längre sikt. Boendeplanen är ett viktigt 
underlag för bostadsförsörjningen kopplat till beho-
vet av särskilda boenden.

Utbyggnadsplan och planeringsbered-
skap
För att en kommun ska växa hållbart behöver 
bostadsutveckling gå hand i hand med utbyggnad 
av service och omsorg. Ett blandat näringsliv är 
också en viktig förutsättning för en samhällsekono-
miskt hållbar utveckling. Mölndals stad har under 
en längre tid arbetat utifrån Göteborgsregionens 
kommunalförbunds strukturbild och 95% av de 
bostäder som planeras genom detaljplaner i staden 
ligger inom 400 meter till hållplats för kvartstrafik 
alternativt 800 meter till pendeltågsstation.
Nedan följer förslag på Mölndals stads utbyggnads-
plan som föreslås i kommande översiktsplan. 
• Förtätning inom tätorterna i anslutning till pendel-
tågsstationerna. Kållered och Lindome ska priori-
teras.
• Hällesåker och landsbygden utvecklas i mindre 
skala -genom komplettering i de centrala delarna.
• Tätorterna ska växa inifrån och ut för att öka 
andelen hållbara resor.
• Ökad blandning av upplåtelseformer är en priori-
terad fråga
• Strategiska markförvärv används som redskap för 
att påverka innehåll i planerna.
• Kontorsutveckling och annan ej störningskänslig 

Stadens verktyg för arbete med bostadsförsörjningen
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bebyggelse prioriteras nära infrastrukturstråk cen-
tralt i tätorterna.
• Mellankommunala frågor kring grön, blå och grå 
infrastruktur hanteras i samverkan, genom exempel-
vis fördjupade översiktsplaner. 
För att klargöra när olika områden ska planeras 
utifrån utbyggnadsplanen behövs en utbyggnads-
ordning tas fram. En utbyggnadsordning med prio-
riteringar behöver uppdateras löpande och kopplas 
till stadens investeringar och kapacitet för service 
m.m. Detta ska vara ett pågående samarbete mellan 
stadens berörda förvaltningar och tillsammans med 
den politiska organisationen.
För att staden ska kunna växa långsiktigt och håll-
bart kan behöver vi styra var tillväxten ska ske och 
i vilken takt. När bebyggelsetrycket är högt kan vi 
därför behöva vara mer restriktiva och våga brom-
sa takten. När konjunkturerna är svagare finns det 
möjlighet att arbeta med en planeringsberedskap.

Markanvisningar
Mölndals stads markanvisningspolicy beskriver 
vilka riktlinjer och rutiner som är vägledande vid 
fördelning av stadens mark till olika exploatörer 
och gäller vid byggande för bostads-, verksamhets- 
och övriga ändamål.
En markanvisning är en överenskommelse mellan 
en kommun och en exploatör som ger exploatören 
ensamrätt att under en begränsad tid och under 
givna villkor förhandla med kommunen om överlå-
telse av ett visst av kommunen ägt markområde för 
bebyggande. 
Fördelningen av Stadens mark för bostadsändamål 
syftar till att åstadkomma en varierad bebyggelse, 
vad gäller utformning, hustyp, storlek, och upp-
låtelseform, av god standard och med en attraktiv 
gestaltning. Vid bostadsproduktion i samband med 
markanvisning bevakas möjligheten till krav på 
socialt boende, ekologisk hållbarhet, god tillgäng-
lighet i goda lägen för kollektivtrafik och samhälls-
service samt fördelning av bostäder på ett flertal 
målgrupper.
Utgångspunkter vid anvisning av Stadens mark är 
de politiskt beslutade mål och strategier gällande 
budget, översiktsplan, bostadsförsörjnings-program, 
arkitekturpolicy , konstpolicy, näringslivsstrategi, 
dagvattenstrategi och övriga  relevanta styrdoku-
ment som gäller vid varje tillfälle.

Prognoser
Statistik är ett viktigt verktyg för stadens planering 
och åtgärder för bostadsförsörjningen. Genom att 

följa upp och göra prognoser kan vi lättare förstå 
och planera för en hållbar och långsiktig bostadsut-
veckling.
Det kan finnas flera olika nivåer av prognoserna, 
mer övergripande över befolkning och omvärlds-
statistik, och mer detaljerat kring flyttmönster, 
husstorlekar och åldrar. Detta kan ge mycket under-
lag till analyser som också kan kopplas geografiskt 
och därmed stötta det strategiska arbetet. 
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Inledning

Bostadsförsörjningsprogrammet är Mölndals stads 
dokument som redovisar stadens ambitioner och 
riktlinjer för bostadsförsörjningen, och har tagits 
fram i enlighet med lagen om kommunernas bo-
stadsförsörjningsansvar. Ansvaret innebär att alla 
kommuner ska redogöra för viktiga behov och ut-
maningar, riktlinjer och åtgärder för att kunna möta 
behovet av bostäder och med särskilda insatser för 
olika grupper. Programmet utgör tillsammans med 
stadens övriga styrdokument (t.ex. översiktsplan) 
gemensamt grunden för den strategiska planeringen 
för att ge staden förutsättningar att växa hållbart 
och utveckla kommunen långsiktigt. 

Bostadsmarknadsanalys
Bostadsförsörjningsprogrammet grundar sig på en 
analys. Bostadsmarknadsanalysen är framtagen 
utifrån nationell, regional och kommunal statis-
tik. Statistik är ett viktigt verktyg för kommunens 
planering och åtgärder för bostadsförsörjningen. 
Genom att följa upp och göra prognoser kan vi lätt-
are förstå och planera för en hållbar och långsiktig 
bostadsutveckling.  
I denna bostadsmarknadsanalys redovisas statistik 
och prognoser om bland annat befolkning, bostäder, 
arbetsmarknad och flyttmönster – faktorer som alla 
påverkar bostadsutvecklingen tillsammans med 
andra förutsättningar och kommunala ställningsta-
ganden. Analys och prognoser bör dock läsas som 
nulägesbeskrivningar, då den data som samlats in 
kan komma att förändras snabbt. Framförallt prog-
noser bör granskas kritiskt då de fortfarande utgår 
från förutsättningarna idag, och är svåra att förutse 
långsiktigt.
 
Uppföljning
Bostadsmarknadsanalysen ska uppdateras med 
relevanta underlag och aktuell statistik i samband 
med översynen av stadens riktlinjer för bostadsför-
sörjningen, som sker varje mandatperiod. Analysen 
kan även uppdateras vid behov och revideras efter-
hand om nya aktiviteter behövs för att nå målen för 
bostadsförsörjningen.
En kortversion av bostadsmarknadsanalysen kan 
med fördel tas fram som uppdateras kontinuerligt, 
med aktuella prognoser och statistik vilka är till 
nytta för det vardagliga arbetet i staden. Denna kan 
innehålla prognoser och siffror gällande befolkning, 
bostäder och byggnation. Ansvar och tillvägagångs-
sätt för denna kortversion fördjupas i den interna 
aktivitetsplanen.

Sammanfattning analys

Inom Mölndals stad ökar antalet boende och för-
väntas fortsätta att öka de kommande åren. I augusti 
2020 var antalet folkbokförda 69 798 personer, och 
kommunen förväntas passera 70 000 personer i 
närtid. 
Medellivslängden har sedan länge generellt ökat 
och det antas fortsätta. Enligt Mölndals befolk-
ningsprognos föds det fler än vad som avlider, och 
vi flyttar mer än någonsin. Men det finns en osä-
kerhet kring hur in- och utflyttningen i kommunen 
kommer att se ut framöver. 
Både på regional nivå och i Mölndal specifikt har 
efterfrågan på bostäder varit hög och kan antas fort-
sätta vara hög i närtid. En effekt av detta har visat 
sig vara att grupper med mycket resurser trycker 
ut andra grupper med exempelvis svag etablering 
i samhället eller låga inkomster. I det perspektivet 
kan man tala om ett underskott av bostäder, vilket 
framförallt gäller vissa grupper. Underskottet av 
bostäder i länet påverkar särskilt de grupper som 
har svårt att få sina bostadsbehov tillgodosedda, 
ekempelvis socioekonomiskt utsatta. En utmaning 
för kommunen är att möta den här utvecklingen på 
ett hållbart sätt.
Marknadsförutsättningar är svåra att förutse, precis 
som prognoser. Marknaden bygger för efterfrågan 
och där det är mest lönsamt medan kommunen har 
ett bostadsförsörjningsansvar för vissa grupper på 
bostadsmarknaden enligt bland andra socialtjänstla-
gen och bosättningslagen. 
Bedömningen idag är att det behövs fler stora 
bostäder för olika målgrupper. Framöver behövs 
en större blandning av olika boendetyper, för olika 
livssituationer och hushållssammansättningar. 
Den största andelen av planerad bebyggelse är 
i dagsläget i Mölndals tätort, här kommer även 
framöver merparten av utvecklingen ske. Men det 
planeras även inom Kållered och Lindome tätort. 
Där planeras för i dagsläget främst lägenheter i 
flerbostadshus.
Kommunens strategiska beslut har här en direkt 
koppling till befolkningsutvecklingen genom sitt 
inflytande över bostadsbyggande och planering. 
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Mölndals kommun
Mölndals stad är en av de 49 kommuner som ingår i 
Västra Götalands län. Kommunen ligger strax söder 
och öster om Göteborg, och har ett strategiskt läge 
i nära anslutning till de större kommunikationsle-
derna E6, E20/Söderleden samt Västkustbanan och 
Kust till kustbanan.
Längst med Västkustbanan ligger kommunens tre 
större tätorter: Mölndal, Kållered och Lindome. 
Knutpunkten Mölndals bro i Mölndal är en av 
regionens största sett till antalet resenärer och har 
därmed en betydande roll för Göteborgsregionen 
och Västsverige gällande kommunikationer inom 
kollektivtrafiken.

Mölndals strukturbild från ÖP� Källa: White arkitekter

Mölndal är en unik kommun som både fungerar 
som boendekommun och arbetskommun på grund 
av sina förutsättningar. Pendlingsmöjligheterna till 
och från Mölndal är goda. I relation till folkmängd 
pendlar många över kommungränsen i jämförelse 
med andra kommuner. Som en del av storkommu-
nen Göteborg, regionens kärna, finns även högt 
tryck på efterfrågan av bostäder. 

Stadens mål och riktlinjer
Bostadsförsörjningsprogrammet är en del i stadens 
strategiska arbete att ge förutsättningar att växa 
hållbart och utveckla kommunens bostadsförsörj-
ning. 
Vision Mölndal 2022 antogs av kommunfullmäk-
tige 2013 och är en gemensam framtidsbild om att 
Mölndal ska bli en ännu bättre stad för alla som bor 
och verkar här. Arbetet med en ny vision kommer 

att påbörjas under 2021. Staden antog även nya 
kommunfullmäktigemål 2019: 
Stärka förutsättningarna för växande näringsliv och 
arbetsmarknad. * Säkerställa likvärdig utbildning 
av hög kvalitet som främjar livslångt lärande. * Ut-
veckla en växande och trygg stad, tätort och lands-
bygd med god infrastruktur. * Främja och stödja 
självständigt, gott och aktivt liv för alla åldrar. * 
Bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs för 
långsiktigt hållbar utveckling.
Mölndal har de senaste åren växlat upp i bostads-
byggandet. Vi har haft en kraftig befolkningstill-
växt pga av bland annat expansivt bostadsbyggande 
under åren 2017-2019. Detta kommer fortsatt att 
påverka Mölndal under kommande år. Trycket 
på bostäder i regionen och i Mölndal innebär att 
vi måste arbeta effektiv för att kunna tillgodose 
marknadens önskemål, men också strategiskt för 
att skapa attraktiva boendemiljöer och bostäder för 
alla, med god service.

Mölndals översiktsplan och utbygg-
nadsplan
Nedan följer förslag på Mölndals stads utbyggnads-
plan som föreslås i kommande översiktsplan. 
• Förtätning inom tätorterna i anslutning till pendel-
tågsstationerna. Kållered och Lindome ska priori-
teras.
• Hällesåker och landsbygden utvecklas i mindre 
skala -genom komplettering i de centrala delarna.
• Tätorterna ska växa inifrån och ut för att öka 
andelen hållbara resor.
• Ökad blandning av upplåtelseformer är en priori-
terad fråga
• Strategiska markförvärv används som redskap för 
att påverka innehåll i planerna.
• Kontorsutveckling och annan ej störningskänslig 
bebyggelse prioriteras nära infrastrukturstråk cen-
tralt i tätorterna.
• Mellankommunala frågor kring grön, blå och grå 
infrastruktur hanteras i samverkan, genom exem-
pelvis fördjupade översiktsplaner. 
För att klargöra när olika områden ska planeras ut-
ifrån utbyggnadsplanen behövs en utbyggnadsord-
ning tas fram. En utbyggnadsordning med priorite-
ringar behöver uppdateras löpande och kopplas till 
stadens investeringar och kapacitet för service m.m. 

Kommunala förutsättningar
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Särskilda boenden och boenden för utsatta grup-
per
Staden har idag ett antal utslussningslägenheter 
och två HVB-hem. I slutet av år 2020 finns det 
totalt 243 lägenheter som klassas som bostad med 
särskild service: 23 gruppbostäder med 139 lägen-
heter samt 12 servicebostäder med 104 lägenheter. 
Utöver detta finns 10 lägenheter i kategorin särskilt 
anpassad bostad. Staden köper också platser externt 
inom bostad med särskild service.  

Kommunala bolag
Mölndalsbostäder är ett helägt kommunalt bostads-
bolag vars främsta uppgift är att förse Mölndal med 
attraktiva och kundanpassade lägenheter. Bolaget, 
som sedan 1947 byggt och förvaltat hyreslägenhe-
ter, har i dagsläget kring 3900 lägenheter, varav cir-
ka 820 är specialanpassade för särskilt boende, som 
till exempel äldreboende och kooperativa hyreslä-
genheter. Idag bygger Mölndalsbostäder i huvudsak 
samtliga lokaler för staden avseende hyresrätter, 
äldreboenden, olika typer av gruppbostäder etc. 
Förbo bildades 1966 och ägs gemensamt av Härry-
da, Kungälv och Lerums kommun samt Mölndals 
stad. Drygt 5 800 hushåll bor i Förbos fastigheter 
i 62 områden på 19 orter, i de fyra kommunerna. 
De har lägenheter i t.ex. flerfamiljshus, men även 
radhus, 55+ boende, ungdomsboenden och senior-
boenden t.ex. I Mölndal så har bolaget ca 1400 st 
bostäder i dagsläget. 
Mölndalsbostäder använder marknadsplatsen 
Boplats som är en bostadsförmedlings-sajt för hela 
Göteborgsregionen, men främst för kommunala 
bolag. Sökande betalar en årsavgift för att registrera 
sig, och bygger på ett kösystem som ger poäng efter 
antal dagar registrerade. Det krävs ett aktivt delta-
gande och framförhållning.
Boplats bestämmer inte vem som får lägenheten, 
utan det gör alltid hyresvärden själv utifrån sina 
krav och villkor. Villkoren kan t.ex. vara kring 
inkomst, antal som får bo i lägenheten osv. Bo-
plats kontrollerar andra uppgifter vid tilldelning 
av lägenhet, så som betalningsanmärkningar, 
boendereferenser, skulder etc. Därför kan också en 
exkludering av vissa grupper på bostadsmarknaden 
förekomma. Framförallt för utsatta grupper som 
har annan socioekonomisk bakgrund, annan slags 
sysselsättning/inkomst, eller med tidigare skulder.
Förbo har en egen bostadsförmedlings sajt där sö-
kande precis som på Boplats samlar poäng genom 
kösystem och antal dagar registrerade. Förbo har 
inga inkomstkrav, men likt boplats kontrolleras 
betalningsanmärkningar och skulder t.ex. 

Mölndals bostadsbestånd
Bostadsbeståndet i Mölndal präglas idag mycket 
av det byggande som genomfördes under 60-talet 
samt åren strax före och efter. Hela 26 procent av 
bostäderna i kommunen tillkom under 60-talet. 
Jämfört med regionen och landet är en liten andel 
av bostadsbeståndet byggt före 1930, och en ovan-
ligt stor andel byggt de senaste åren. 

Källa: SCB 2018

Bostadsrätterna i flerbostadshus är främst samlade 
i de norra delarna av kommunen, i Mölndals tätort. 
I tätorterna, och omkring dem, finns det sedan stora 
delar äganderätter i form av småhus. Hyresrätterna 
är främst lokaliserade i Mölndals tätort och Kålle-
reds tätort.
Kållered tätort har idag en större blandning av upp-
låtelseformer än t.ex. Lindome. I både Kållered och 
Lindome finns det främst hyresrätter och bostads-
rätter på de östra sidorna, och småhus på de västra.

Källa: SCB 2018
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Källa: SCB och Evidens 2019 

Det är lite lättare att förutspå de mer generella och 
normala förändringarna i ett hushåll, olika typer av 
boendeformer och behov som varierar utifrån ålder 
t.ex. I diagrammet nedan ser vi att många barn i 
yngre åldrar bor i småhus, unga vuxna bor mer i 
flerbostadshus, och äldre bo mestadels i småhus.

Källa: SCB och Evidens 2019 

Genom att följa upp hushållssammansättningar och 
flyttmönster kontinuerligt kan vi få en bättre bild 
över flyttfrekvenser och vilka faktorer som kan 
ligga bakom.

Mölndals befolkning idag
Antalet invånare på en plats förändras ständigt. 
Inom Mölndals stad ökar antalet boende och för-
väntas fortsätta att öka de kommande åren. I augusti 
2020 var antalet folkbokförda 69 798 personer, och 
kommunen förväntas passera 70 000 personer i 
närtid. 
I Mölndal skiljer sig hushållsstorleken från regio-
nen och landet. Det vanligaste hushållet är oftast på 
två personer, men i Mölndal är det 4 personer vilket 
motsvarar 27 % av befolkningen. Så har det sett 
ut under de senaste åren, med små förändringar. I 
tätorterna ser vi stora andelar av hushållen beståen-
de av en person och två personer, främst i Mölndals 
tätort där de står för sammanlagt nästan 68%.

Flyttmönster
En grundläggande förutsättning för bostadsförsörj-
ningen är de befintliga bostäderna, då de allra flesta 
som flyttar inom Mölndal gör det inom det redan 
bebyggda bostadsbeståndet. 
De som främst flyttar in till nyproduktion i Möln-
dal kommer inte från Mölndal. Det är framförallt 
Göteborgare som flyttar till Mölndal, både till 
äganderätterna och till hyresrätterna. För flyttning-
arna inom Mölndal så ser vi att Mölndalsbor främst 
flyttar till bostadsrätter inom kommunen, och minst 
till hyresrätter.
Den topp av immigration som skedde under 2018 
har minskat. Från och till utlandet tenderar flytt-
ningarna att närma sig varandra. Med andra ord för-
modas överskottet av utrikes flyttningar att minska 
enligt prognosen.
Vid sidan av preferenser påverkas marknadsdju-
pet också av flyttfrekvens. Data från SCB visar att 
flyttfrekvenserna varierar mellan olika hushållsty-
per. Sammanboende som i högre utsträckning bor 
i större bostäder inklusive småhus redovisar lägre 
flyttfrekvenser än ensamhushåll. I Mölndal flyttade 
17 procent av de ensamboende hushållen under 
2017, motsvarade siffra för sammanboende hushåll 
är 12 procent. 
Flyttfrekvenser påverkas även av hushållets sam-
mansättningar, t.ex. ålder, ekonomi. Men också av 
mer oförutsedda händelser i livet så som skilsmäs-
sor, dödsfall osv. Livets olika skeden, därför är det 
svårt att förutspå och göra beräkningar och progno-
ser.

Mölndals demografiska utveckling

Källa: SCB och Evidens
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Befolkningsprognoser
Befolkningsprognosen är starkt beroende av vilka anta-
ganden som vi gör om historien och framtiden. Viktigt 
att komma ihåg är att den här analysen är en nulägesbe-
skrivning som utgår från de förutsättningar som finns vid 
framtagandet av analysen. Detta gäller nationella, regi-
onala och lokala förutsättningar, för kommunen och för 
marknaden.
Nationella och regionala prognoser
De senaste åren har befolkningen vuxit snabbt. Enligt 
SCB:s befolkningsprognos för 2020 kommer Sveriges 
folkmängd att öka med mellan 70 000 och 80 000 per-
soner per år de kommande åren. 11 miljoner människor 
väntas nås 2029, därefter beräknas befolkningen öka 
långsammare. 
Under de senaste tio åren har antalet invånare i Västra 
Götalands län ökat med 156 000 personer och var drygt 
1,72 miljoner personer i slutet av 2019. I länet har till-
växttakten varig kraftig från 2012-2016, men under 2017 
bröts den utvecklingen och såväl 2017 som 2018 ökade 
folkmängden i länet med drygt 19 000 personer. 
Folkmängden i Västra Götalands län ökade med cirka 16 
000 invånare under 2019, en lägre ökning än de senaste 
tre åren. Anledningen är främst en minskad invandring. 
Medellivslängden har sedan länge generellt ökat och det 
antas fortsätta. Den ökande överlevnaden resulterar i att 
fler når höga åldrar vilket i sig leder till en ökad befolk-
ning och därmed till fler framtida hushåll, både nationellt 
och regionalt.
Kommunala prognoser

Källa: SCB 2019

I Mölndals befolkningsprognos antas det att fler föds än 
vad som avlider, och att fler flyttar in i kommunen än vad 
som flyttar ut. Flyttningar inom riket bidrar till den största 
delen av befolkningsförändringarna. Kommunens strate-
giska beslut har här en direkt koppling till befolkningsut-
vecklingen genom sitt inflytande över bostadsbyggande 

och den allmänna attraktiviteten i området. Den 
framtida ökningen i folkmängd i Mölndal beror på 
ett positivt flyttnetto och ett positivt födelseöver-
skott. Fler flyttar in än ut och fler föds än dör. 

Källa: SCB 2020

Medelåldern i Mölndals stad är relativt låg, vilket 
kan analyseras på olika sätt. Det här beror bland 
annat på att det bor många personer som är 25-30 år 
i kommunen, samtidigt som andelen mellan 60-80 
är lägre än riksgenomsnittet. Strukturen på befolk-
ningen förändras dock ständigt och bedömningen 
är att åldersfördelningen kommer se något jämnare 
ut framöver. Fler äldre och minskad andel yngre 
kommer sannolikt att öka medelåldern något i kom-
munen framöver.
Antalet barn i grundskoleålder bedöms öka varje 
år de kommande 10 åren, samtidigt som gruppen 
kommer att minska som andel av kommunen som 
helhet. Barn under 7 år kommer också att öka, men 
ligga oförändrat andelsmässigt. I övrigt kommer 
Mölndalsbor över 70 år att utgöra mellan 11,4 % 
och 11,7 % de kommande åren och samtidigt öka i 
absoluta tal. Eftersom folkökningen i princip antas 
ske i alla åldrar kommer flera av kommunens delar 
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att möta ökade behov.

Karta avser prognos för befolkning 0-17 år vid 2025 slut 
Källa: SCB 2020

Barn upp till 17 år tenderar att utgöra en större 
andel av befolkningen på landsbygden och en lägre 
andel i centralorterna, medan motsatt förhållande 
gäller unga vuxna mellan 18-34 år. År 2025 be-
döms samma förhållande att gälla. Från idag fram 
till 2025 antas också att den största omflyttning är 
koncentrerad till Mölndals tätort där antalet nya 
bostäder är högt. Sammantaget kommer fler och 
fler att flytta in och ut ur kommunen, medan nettot 
varierar och framförallt blir lågt 2020.

Karta avser total omflyttning 2020-2025 
Källa: SCB 2020

Antalet immigrerade bedöms ligga på en lägre nivå 
framöver jämfört med de senaste åren, medan emig-
rerade ökar något. Av det totala antalet flyttningar 
som beräknas i befolkningsprognosen utgör ungefär 
29% flyttar inom kommunen mellan skolområden. 
Med andra ord sker stora förändringar inom kom-
munen där Bosgården och Åby & Broslätt omsätter 
många förändrar medan Hällesåker står för lägst 
antal interna flyttar. Det här är både kopplat till 
bostadsproduktion och åldersfördelning avseende 

flyttbenägna grupper.

 
Källa: SCB 2020

Under arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet 
har Mölndals stads befolkningsprognos reviderats. 
En lärdom från det är att Mölndal är inne i en fas 
där stora förändringar också ger stor osäkerhet 
kring befolkningsutvecklingen. I en kommun där 
inflyttningen från riket är en viktig faktor är också 
unga vuxna och deras potentiella barnafödande 
osäkra aspekter. Skulle den förmodade inflyttning-
en justeras innebär det framförallt ett nytt läge i 
dessa grupper. Det här hänger ihop med vilka åldrar 
som är mest benägna att flytta. Med samma logik är 
den äldre befolkningen en mer säker faktor i demo-
grafin och kommunens planering. 
Trots att antalet inflyttade har varit högt under 2020 
hittills har nettoökningen varit låg. Det här förkla-
ras av att oväntat många flyttat ut ur kommunen. 
Vad som ligger bakom den nya riktningen eller hu-
ruvida den är ihållande är oklart i nuläget. Bedöm-
ningen är att folkökningen inte blir i samma storlek 
som under 2017- 2019 i fortsättningen.
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Bostadsmarknaden nationellt och regionalt
Marknadsförutsättningar är svåra att förutse, precis 
som prognoser. Mycket kan hända globalt, natio-
nella och lokalt som påverkar marknaden ner på 
områdesnivå. 
Enligt Boverkets indikatorer 2020 bedöms hushål-
lens osäkerhet kring bostadsmarknaden att hålla i 
sig framöver. År 2020 påbörjas 48 000 bostäder, 
och år 2021 påbörjas 42 500 bostäder enligt Bover-
kets prognosuppdatering. Antalet påbörjade bostä-
der minskar med 9 procent i år och med ytterligare 
11 procent nästa år. Men osäkerheten i prognosen 
är fortsatt stor, i synnerhet för 2021. Sammantaget 
präglas bostadsmarknaden av fortsatt osäkerhet i 
dagsläget. 
Utvecklingen av bostadsbyggandet under 2021 är 
fortsatt svårbedömd. Antalet påbörjade bostäder be-
ror bland annat på hur stämningsläget för hushållen 
utvecklas, hur arbetslösheten utvecklas för köpstar-
ka grupper, men även på finansieringsmöjligheterna 
för bostadsutvecklarna och byggherrarnas vilja att 
agera i det osäkra läget. Prognosen har därför ett 
stort osäkerhetsintervall.
Efter flera år med kraftigt ökande priser på bostä-
der skedde en prisnedgång under slutet av 2017. 
Under 2018 har priserna i riket generellt stabilise-
rats. I Västra Götaland har priserna på bostadsrätter 
minskat något i början av 2019, medans priserna 
på småhus har ökat. Prisutvecklingen i kombina-
tion med oro kring de långsiktiga effekterna av nya 
amorteringskrav och skärpta krav för bolån har ökat 
osäkerheten på marknaden, inte minst i storstäder-
na. 
De olika åtgärder som vidtagits på senare tid för 
att underlätta bostadsbyggandet och den ökade 
medvetenheten om problemen som präglat bostads-
marknaden har säkert haft viss effekt, men huvud-
förklaringen till de senaste årens högre produktions-
volymer är de ekonomiska förutsättningarna och 
den högkonjunktur präglat de senaste åren.
När den ekonomiska konjunkturen framöver viker 
nedåt riskerar vi också att få en ytterligare fallande 
bostadsproduktion. Det kan innebära att det blir 
ännu svårare i lågkonjunktur att analysera och göra 
prognoser om bostadsmarknaden. Då är det oftast 
kommunernas egna initiativ, investeringar och 
målstyrda inriktning som påverkar bostadsförsörj-
ningen.
Samtidigt som produktionen av nya bostäder är 
central för att möta framtida befolkningstillväxt, 
kommer vi även i framtiden att till övervägande del 

bo i bostäder som redan existerar idag. Det är där-
för viktigt att befintligt bostadsbestånd tas om hand 
och att det totala bostadsbeståndet nyttjas effektivt, 
vilket också underlättas genom ökad nyproduktion.
Baserat på förändringarna av folkmängden enligt 
den regionala befolkningsprognosen har Länssty-
relsen beräknat att behovet av nya bostäder (våren 
2020) är cirka 6 400 per år de kommande tio åren.
Under 2019 färdigställdes 10 300 bostäder i länet. 
Det är 2 400 fler än under 2018 och den högsta 
siffran sedan 1991. I 29 av länets kommuner var 
bostadsbyggandet högre än genomsnittet för de se-
naste tio åren. Byggandet under 2019 var betydligt 
högre än det beräknade bostadsbyggnadsbehovet 
per år de kommande tio åren. Ett byggande utöver 
det demografiska behovet bidrar till att minska den 
brist som redan finns. Det är dock en utmaning att 
hålla så höga nivåer på antalet färdigställda bostä-
der över en längre tid.

Bostadsmarknaden i Mölndal
Mölndal är en kommun där det byggs mycket bo-
städer i relation till befolkningsstorleken.
Huspriserna i Mölndal ligger långt över genom-
snittet i riket, men strax under nivån i grannkom-
munen Göteborg. Kungsbacka som angränsar till 
söder om Mölndal har jämförbara genomsnittspri-
ser, med skillnaderna att fritidshus är lite dyrare i 
Kungsbacka och småhus som permanentbostäder är 
billigare.
Bostadsmarknadens struktur och lokala marknads-
villkor återspeglas i hur olika åldrar väljer och har 
möjlighet att bo. Betalningsviljan är i dagsläget 
högst för bostäderna i de norra delarna.
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Genomsnittligt bostadsrättpris per SAMS-område
Mölndal kommun, februari 2019

Medelpris 37 400 kr/kvm

Källa: Valueguard och Evidens
Källa: Evidens 2019

Av försäljningarna av bostadsrätter under 2018 ser 
vi att störst andel mindre lägenheter såldes, främst 
tvåor och treor. Den genomsnittliga kostnaden per 
kvadratmeter var 37 936kr.

Marknadsförutsättningar
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Ögonblicksbild över pågående planering och projekt, oktober 2020� 
Källa: Mölndals stad� 

I relation till befintligt bestånd rankas Mölndal högt 
när det gäller nyproduktion av bostäder, tyngdpunk-
ten ligger på produktion av bostadsrätter i flerbo-
stadshus. Under 2019 färdigställdes 709 lägenheter  
och 42 småhus i kommunen. Totalt har det byggts 
1890 bostäder mellan 2017 och 2019, vilket är 
ca 6,1 % av Mölndals totala bostadsbestånd. De 
snabba förändringarna är synliga i stadsbilden, 
på bostadsmarknaden och i stadens planering av 
kommunal service. I dagsläget råder i Mölndal, 
jämfört med andra kommuner, en hög genomsnittlig 
bostadshyra per kvadratmeter. Det här beror delvis 
på en 13,1 procent ökning av kvadratmeterhyran 
under de senaste åren. Sammantaget förändras 
därmed mycket i Mölndal vad gäller boende och det 
finns en viss osäkerhet i hur marknaden kommer att 
utvecklas framöver.
I Mölndal finns det ett antal personer som behöver 
hjälp med sin boendesituation av olika anledning-
ar, vilket också ingår i stadens ansvar att lösa. Det 
finns ett antal utslussningslägenheter och stadens 
HVB- hem. Men det finns även behov av bostad 
med särskild service för personer inom socialpsyki-
atriområdet. Behovet kan bland annat ses hos perso-
ner med funktionsnedsättning och missbruk t.ex. 
Detta beskrivs mer detaljerat i nästa kapitel. 
Det projekterades fem nya gruppbostäder under 
2019, där tre står klara under 2020 och där övriga 
två har en osäkrare prognos. För att möta efterfrå-
gan på nya bostäder och bygga bort befintlig kö 
finns det behov av ytterligare 2 gruppbostäder, samt 
därefter ca 9 lägenheter per år (servicebostad) de 
närmast följande åren.

I sin kvantitativa behovsbedömning utgår Boverket 
från att varje hushåll behöver en bostad. Det inte är 
en bostad till varje individ som är lagkravet, utan 
för att klara bostadsförsörjningen så är målet att alla 
hushåll i Mölndal ska ha en bostad för att kunna 
täcka bostadsbehovet.
Begreppet behov skiljer sig från begreppet efter-
frågan vilket inbegriper aspekter som hushållens 
personliga preferenser och ekonomiska förmåga. 
Människan kan efterfråga mer än den behöver. 
Efterfrågan håller byggbolagen och bostadsbola-
gen sig ajour med för att kunna förmedla det som 
efterfrågas på marknaden, allt ifrån olika storlekar, 
prisgrupper, typer till olika områdestyper. Viktigt att 
därför komma ihåg att hushållens behov inte i alltid 
står i relation till vad bostadsmarknaden erbjuder. 
Bostadsbehovet tar mer hänsyn till och fokuserar 
på det allmänna behovet, men tar inte alltid med 
efterfrågan. Här kommer även aspekter in så som 
olika typer av behov utifrån olika hushåll, t.ex.  
människor som inte klarar av eller kan efterfråga en 
bostad, särskilda boendeformer, olika slags livssitu-
ationer och socioekonomiska förutsättningar. 

Nationella prognoser och behov 
Alla prognoser är förenade med osäkerhet – ett fak-
tum som inte nog kan betonas. Det gäller inte minst 
befolkningsprognoser som handlar om människor 
vars handlande påverkas av händelser i omvärlden. 
Prognoserna sträcker sig långt fram i tiden vilket 
medför att estimaten mer ger en indikation om rikt-
ning snarare än exakt prediktion. Byggbehovs-prog-
noserna ska ses som scenarier som tagits fram 
under vissa givna antaganden snarare än förutsägel-
ser om hur det kommer att bli i framtiden.
Enligt Boverket är det beräknade byggbehovet för 
riket är drygt 640 000 nya bostäder under tioårspe-
rioden 2018–2027, det vill säga cirka 64 000 nya 
bostäder per år i genomsnitt. 
Analysen visar även att byggbehovet är koncentre-
rat till vissa delar av landet. De tre storstadsregio-
nerna; Stockholm, Göteborg och Malmö-Lund, står 
för 76 procent av byggbehovet och de tio FA-regio-
ner som har det högsta byggbehovet står sammanta-
get för 89 procent.

Behov och efterfrågan i Mölndal 
I dagsläget byggs det många bostäder i kommunen, 
och siffran kommer att fortsätta att ligga relativt 
högt de kommande åren, på grund av att många 
projekt startades upp under högkonjukturen de 
senaste åren. 

Bostadsbehov och efterfrågan på bostäder
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Underskottet av bostäder i länet påverkar särskilt 
de grupper som har svårt att få sina bostadsbehov 
tillgodosedda på den vanliga bostadsmarknaden. 
Bostadsbehov och bostadsefterfrågan skiljer sig åt 
för olika grupper, och även förutsättningarna för att 
få en bostad skiljer sig. På följande sidor beskrivs 
situationen för några grupper som har särskilt svårt 
att finna bostad i kommunen och vilket bostadsbe-
hov de kan ha.

Unga och studenter
Mölndals befolkningsprognos visar på att fler unga 
flyttar in i kommunen idag, och denna grupp väntas 
även öka.
Staden har byggt en stor andel flerbostadshus de 
senaste åren i framförallt centrala delarna i Möln-
dals tätort, både bostadsrätter och hyresrätter. En 
stor del av dessa har varit mindre lägenheter, 1or 
och 2or. Även i kommande planering de närms-
ta åren ser vi samma byggnadstrend. De mindre 
lägenheterna, i centrala lägen och nära pendlings-
stråk, har attraktiva boendekvaliteter för unga och 
studenter. Mölndal har i dagsläget inga utpekade 
eller planerade utpekade studentlägenheter, därför 
ses deras boendeförutsättningar som liknande den 
för unga. Mölndal är en strategisk kommun utifrån 
deras boendeperspektiv, då det finns goda kollektiv-
trafik- och cykelstråk till Göteborgsregionens stora 
lärosäten; Göteborgs universitet, Chalmers och 
Borås högskola. 
Förutsättningar på bostadsmarknaden 
Unga är inte en homogen grupp med lika bostads-
behov. Det som är generellt för unga som grupp 
är att de jämfört med befolkningen i stort har haft 
mindre tid att etablera sig på bostads- och arbets-
marknaden. Många har inte hunnit samla tid i 
bostadsköer, spara ihop ett eget kapital eller skaffa 
sig ett stort kontaktnät. Unga som grupp har också 
lägre inkomster. Många fastighetsägare ställer krav 
på fast inkomst och tillsvidareanställning vilket kan 
göra det svårt även för unga med arbete och god 
inkomst att efterfråga en hyresrätt. Samma krav 
på fast inkomst gäller för att banken ska bevilja 
ett bostadslån vilket begränsar möjligheterna för 
unga att efterfråga bostads- och äganderätter. Unga 
flyttar mer än övriga åldersgrupper. Att unga flyttar 
mycket kan dels bero på deras svaga ställning på 
bostadsmarknaden (att tvingas flytta mellan olika 
tillfälliga lösningar) men också på snabbt skiftande 
behov (flytta hemifrån, börja studera på annan ort, 
flytta ihop/isär, etc.). Ungas behov ställer krav på en 
diversifierad bostadsmarknad med utbud för olika 
plånböcker och hushållsstorlekar.

Äldre
De flesta äldre bor i ordinärt boende, alltså boende 
som inte kräver ett biståndsbeslut, men en mindre 
andel av de äldre bor i särskilt boende. I Mölndals 
stad finns 504 platser i särskilt boende samt 27 
korttidsplatser för äldre med behov av särskilt stöd 
fördelade på 8 äldreboenden. 
Det råder i dag viss brist på platser till särskilt bo-
ende i Mölndal, och enligt SCB’s befolkningsprog-
nos kommer antalet äldre personer öka i staden, 
vilket innebär att behovet av nya äldreboendeplatser 
väntas öka över tid. Om kön till särskilt boende 
inte överstiger ett visst antal personer som bedöms 
vara en balans, och om behovet av nya äldreboen-
deplatser är konstant inom den befolkningsgrupp 
som är 65 år och äldre, kommer det att behövas 74 
nya platser fram till 2024 och ytterligare 92 platser 
till 2029 enligt vård- och omsorgsförvaltningens 
boendeplan 2020-2026.
Förutsättningar på bostadsmarknaden 
Äldre är en heterogen grupp med stora variationer 
i möjligheten att efterfråga olika bostäder och med 
olika önskemål om sitt boende. Det som kan vara 
av särskilt stor betydelse för gruppen äldre är att 
boendet och omgivningen har hög tillgänglighet så 
att det finns möjlighet att åldras självständigt i sitt 
boende. De flesta äldre får sina behov av vård och 
omsorg tillgodosedda i sitt hem i ordinärt boende. 
För den äldre innebär det oftast en stor trygghet att 
få bo kvar i en känd miljö, men det kan även inne-
bära mer isolering och ensamhet. 
Med hög ålder ökar risken för funktionsnedsätt-
ningar och de sociala förutsättningarna förändras 
om ens partner och vänner avlider. Behovet av 
trygghet och gemenskap kan därför vara större 
bland äldre. Boendeformerna seniorboende och 
trygghetsboende är utformade för att erbjuda 
trygghet och gemenskap i ordinärt boende och kan 
sannolikt få en ökad efterfrågan i samband med att 
gruppen äldre blir fler. 

Nyanlända enligt bosättningslagen
Generellt har antalet nyanlända som bosatt sig 
i Västra Götaland minskat från och med 2017. 
Bosättningslagen innebär ett gemensamt ansvar för 
alla kommuner att på bästa sätt ta emot nyanlända 
som har fått uppehållstillstånd. Mölndal tog emot 
97 personer under 2019, 80 personer under 2020 
och Länsstyrelsens fördelningstal för Mölndal år 
2021 är prognostiserad till 85 personer. 

Särskilda grupper
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Förutsättningar på bostadsmarknaden 
De som nyligen anlänt till Sverige har oftast ge-
mensamt att de saknar förankring på bostadsmark-
naden och på arbetsmarknaden. Ofta har hushållen 
låga eller inga ekonomiska förutsättningar att 
efterfråga en bostad som motsvarar deras behov. 
Det betyder att förutsättningarna att anordna eget 
boende är begränsade i högattraktiva områden. 
Nyanlända är en bred grupp med olika hushålls-
sammansättningar, åldrar, och därmed behov. Det 
generella behovet är att det idag behövs mer utbud 
av större bostäder för målgrupp nyanlända, lämpli-
ga för familj med flera barn. Annars så är det även 
här önskvärt med en blandning av olika boendety-
per för olika livssituationer och hushållssamman-
sättningar. 
Utmaningen är de långsiktiga boendelösningar, 
behovet är främst en förstärkning i boendekedjan 
och fler lägenheter i stort. Nyanlända som, utifrån 
bosättningslagen, förväntas söka/finna bostad på 
egen hand efter två år har alldeles för kort kötid. De 
lägenheter som kommer från Allmännyttan (MBAB 
o Förbo) specifikt för denna målgrupp är därför 
viktiga. Många kommer att behöva söka bredare, 
dvs söka en bostad utanför Mölndal vilket påverkar 
den regionala bostadsförsörjningen.

Socioekonomiskt svaga
Betalningssvaga hushåll är en generell grupp där 
låg inkomst är den gemensamma faktorn. Det hand-
lar om hushåll som inte har råd att efterfråga en bo-
stad, eller en bostad av rimlig storlek relativt deras 
hushållsstorlek i det befintliga beståndet. Många av 
de grupper som beskrivs i analysen under särskil-
da grupper faller, helt eller delvis, även in under 
kategorin betalningssvaga hushåll: hemlösa, unga, 
nyanlända med flera. Alla dessa grupper har utöver 
den låga betalningsförmågan ofta andra gruppspeci-
fika hinder eller problematik som kan vara barriärer 
för tillgång till en bostad.
Förutsättningar på bostadsmarknaden 
Förutom att bostadsbristen i sig leder till att de mest 
betalningssvaga utkonkurreras på bostadsmarkna-
den så kan det utöver inkomst finnas andra hinder 
för vissa hushåll att få tillträde till hela bostads-
marknaden. Bland de betalningssvaga hushållen får 
en del hela, eller delar av, inkomsten från försörj-
ningsstöd eller bidrag. Att hyresvärdar accepterar 
bidrag som sjukförsäkring, försörjningsstöd och dy-
likt som inkomstkällor är således viktigt för många 
betalningssvaga hushålls möjligheter att efterfråga 
en bostad. Det kan även finnas andra hyreskrav som 
kan utestänga olika grupper från hyresmarknaden. 
Bostadsdiskriminering kan ske direkt (att individer 
eller grupper missgynnas genom att de behandlas 
sämre än någon annan i en jämförbar situation) 

eller indirekt (när det finns generella regler som slår 
särskilt hårt mot vissa grupper). Det har i studier 
visats att diskriminering mot exempelvis människor 
med utländsk bakgrund är relativt vanligt på bo-
stadsmarknaden, men det är svårt att bevisa. De 
långsiktiga sociala konsekvenserna, såväl som häl-
sotillståndet, för familjer och barn som växer upp i 
otrygga eller fysiskt undermåliga bostadsförhållan-
den är viktiga att framhålla. 
Marknaden bygger för efterfrågan och kommunen 
har ansvar för vissa grupper på bostadsmarknaden 
enligt bland andra socialtjänstlagen och bosätt-
ningslagen. Kommunen har dock inte ansvar för att 
tillgodose bostäder till hushåll med låga inkomster 
eller de som marknaden inte bygger för, annat än 
genom lagen om kommunernas ansvar för bostads-
försörjning. En viktig del är att få till stånd bygg-
nation av nya bostäder med rimliga kostnader som 
kan frigöra bostäder i det befintliga bostadsbestån-
det för flyttkedjor. 

Hemlösa
Enligt socialtjänstlagen och den praxis som gäller 
har hen som inte kan ordna boende på egen hand 
rätt till bostad. Går det att fastslå att personen i 
fråga uttömt alla sin möjligheter att ordna en bostad 
själv ska alltså socialtjänsten bistå med hjälp. Av 
två olika anledning är ändå en andel av befolkning-
en hemlös. Dels söker inte alla hjälp och dels är det 
svårt att styrka att man har rätt enligt lagen. 
Hemlösheten är både en socialpolitisk och en 
bostadspolitisk fråga. Det innebär att ansvaret delas 
mellan socialtjänsten som har det yttersta ansvaret 
och de kommunala förvaltningar som ansvarar för 
bostadsförsörjningen. Det finns fyra olika definitio-
ner av hemlöshet; akut hemlöshet, institutionsvistel-
se och stödboende, långsiktiga boendelösningar och 
ett eget ordnat kortsiktigt boende.
I socialstyrelsen nationella kartläggning från 2017 
ser vi att antalet kvinnor och utlandsfödda har ökat 
bland hemlösa. Personer med missbruk och perso-
ner med psykisk ohälsa är något färre jämfört med 
kartläggningen 2011. Det är både fler personer och 
fler som är föräldrar till barn under 18 år i akut 
hemlöshet.
Mölndal har en högre andel hemlösa än Kungs-
backa, men ett lägre snitt än Västra Götalandsregio-
nen utifrån statistik från 2017. Antalet hemlösa har 
dock ökat i Mölndal mellan 2017 och 2018. Ny-
anlända som bor i tillfälliga boendelösningar ingår 
inte i denna statistik. 
Förutsättningar på bostadsmarknaden:
Långa kötider både på Boplats och i fastighetsbo-
lagens egna kösystem försvårar för denna grupp 
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bostaden, om den erbjudna insatsen tillgodoser behovet 
och den enskilde får en skälig levnadsnivå på detta sätt.

LSS- Lagen om stöd och service till vissa funktionshin-
drade. 

Bostad enligt LSS: Till skillnad från SoL anges i LSS 
konkret vilka insatser de personer som omfattas av LSS 
har rätt till om de behöver sådan hjälp i sin livsföring 
och om behovet inte tillgodoses på annat sätt. En av de 
insatser som regleras i lagen är vuxnas rätt till bostad 
med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad. 
BmSS enligt LSS kan sedan delas in i underkategorierna 
gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad 
bostad. 

Biståndsbedömt trygghetsboende (SoL), kom som ett 
nytt beslut under 2019. Från 1 oktober 2020 kan perso-
ner som fyllt 80 år och har hemtjänst ansöka om denna 
boendeform. 

Förklaringar enligt Socialstyrelsens termbank:

Särskilt boende – individuellt inriktad insats i form av 
boende som ges med stöd av socialtjänstlagen eller lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade

Särskilt boende för äldre - boende som tillhandahåller 
bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans 
med insatser i form av vård och omsorg för äldre perso-
ner med behov av särskilt stöd

Bostad med särskild service-boende som tillhandahåller 
bostäder för personer med funktionsnedsättning och med 
behov av stöd och särskild service enligt LSS eller SoL

HVB-hem – (inom socialtjänsten): boende som tillhan-
dahåller platser för heldygnsvistelse tillsammans med 
insatser i form av vård eller behandling

Stödboende - (inom socialtjänsten:) boende som tillhan-
dahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för perso-
ner som behöver insatser i form av tillsyn och stöd men 
inte vård eller behandling

Skyddat boende - (inom socialtjänsten:) boende som 
tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för 
personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, 
våld eller andra övergrepp tillsammans med andra rele-
vanta insatser.

…………………………………………………………………

Seniorboende och trygghetsboende (även kallat plus-bo-
ende) 

Ordinärt boende utan biståndsbeslut, som produceras 
och drivs av både kommunala bostadsbolag och privata 
aktörer. Riktar sig till personer som är över en viss ålder, 
bostäder med hög tillgänglighet. För de boende finns ofta 
personal vissa timmar och gemensamma utrymmen.

tillsammans med övriga förutsättningar kopplat till 
situationskategorisering. 
Att förebygga avhysningar, i dagligt tal vräkning-
ar, är en väsentlig del av arbetet med att motverka 
hemlöshet. Något som Mölndalsbostäder arbetar 
med i sin verksamhet tillsammans med staden. Sta-
den har även ett uppsökande arbete med utgångs-
punkt i verksamhet kopplat till en husbil som åker 
runt i kommunen. 

Barn
I och med att barnkonventionen blev svensk lag, 
har nu alla kommuner ett ansvar att bevaka barns 
intressen, och lyfta fram dem som grupp. 
För bostadsförsörjningens del så handlar detta om 
att bevara hur barn påverkas av olika boendesi-
tuationer, vilka möjligheter de har att påverka sin 
situation, och att lyfta fram gruppen som en del 
av hushåll med olika utmaningar och svårigheter. 
För oftast så ingår barn i övriga hushåll, men kan 
påverkas annorlunda än de vuxna i hushållet, av en 
speciell boendesituation.
Förutsättningar på bostadsmarknaden:
Liksom övriga utsatta grupper på bostadsmarkna-
den så påverkas barn på liknande sätt, men de kan 
även vara mer utsatta på grund av sin ålder och 
att de inte har någon makt över situationen. T.ex. 
ekonomisk utsatthet, tillgång till kösystem, lågt 
utbud på marknaden, höga priser, svängningar i 
konjunktur, trångboddhet osv. 
Beroende på situation så kan detta påverka bar-
nens uppväxtförhållanden, t.ex. trångboddhet, 
ekonomi, tillgång till plats för vila och läxläsning 
i hemmet. 

Förklaringar
Olika typer av biståndsbedömda boendeformer:

BmSS- Förkortning av bostad med särskild service. En 
boendeform som kan beviljas utifrån två lagstiftningar, 
SoL eller LSS.

SoL- Socialtjänstlagen. 

Insatsen bostad med särskild service enligt SoL är en rät-
tighet för en enskild person som inte själv kan tillgodose 
sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, 
t ex genom hemtjänst eller boendestöd. Biståndet ska 
tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Insat-
serna erhålls efter en individuell behovsbedömning. En 
helhetsbedömning av den enskildes totala situation måste 
alltid göras. Rätten till bistånd enligt SoL handlar om att 
få ett behov tillgodosett, inte vilken insats den enskilde 
ska få. Det innebär att kommunen har möjlighet att före-
slå en alternativ insats, till exempel hemtjänst i den egna 
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Bostadsbrist
Trots kraftigt ökat bostadsbyggande bedömer de 
flesta kommuner i Västra Götalands län att det är 
underskott på bostäder. I jämförelse med de senas-
te åren är det dock fler kommuner som bedömer 
att det är balans på bostadsmarknaden såväl nu 
som om tre år. Förklaringen antas vara såväl ökat 
bostadsbyggande som att folkmängden ökar i lägre 
takt eller till och med minskar.
Att bostadsbehovet och efterfrågan på bostäder kan 
ses ur olika perspektiv gör det komplext att prata 
om bostadsbristen. Var bostäderna ligger och hur 
dessa är utformade matchar inte alltid behov eller 
efterfrågan. Därför är det inte bara viktigt att det 
byggs i kommunerna för att lösa bostadsbristen, det 
är också viktigt vad som byggs, att det är bostäder 
som kan möta behovet och efterfrågan. Att det är 
olika typer av bostäder som möjliggör t.ex. flytt-
mönster, bostadsreserver, och tillgodoser behovet 
för utsatta grupper. 
En stor utmaning är att tillgodose allas möjlighet att 
kunna bo i en bra bostad och möta behoven för de 
hushåll som ska etablera sig på bostadsmarknaden 
i länet. De med svag ekonomi och svaga kontakt-
nät har allt svårare att tillgodose sina behov. Trots 
att det byggs mer än på länge i Västra Götalands 
län finns det många hushåll som saknar en lämplig 
bostad. Svårigheten för vissa hushåll att hitta en 
lämplig bostad riskerar därmed att påverka männ-
iskors livskvalitet samt inte minst ungdomars och 
barns uppväxtvillkor. Det är framför allt hushåll 
som saknar ekonomiska resurser för att köpa en 
bostad eller finna en hyresrätt med lämplig hyres-
nivå samt hushåll som har bristande kontaktnät 
och kort tid i bostadskö som möter stora problem. 
I en situation med generellt lågt utbud och höga 
priser på bostadsrätter och småhus samt höga hyror 
i nyproduktion får dessa grupper det extra svårt. 
Men det är också svårt för kommunerna att påverka 
bostadsmarknaden.
Behov och efterfrågan
Det är en svår fråga om alla individers olika behov 
och efterfrågan ska tillgodoses. Är det rimligt för 
en kommun att bygga de bostäder som efterfrågas- 
när de inte alltid avspeglar hushållets behov. Det 
kommunen har krav på och som är lagstiftat är att 
möta upp behovet av bostäder för hushållen, men 
det är svårt att avgöra vad det egentliga behovet är, 
och vad som går över till att bli personliga preferen-
ser och ”det lilla extra” som efterfrågas. Om länets 
kommuner bygger nya bostäder i den omfattning 
som krävs för att alla hushåll ska ha en bostad kan 

bostadsbehovet sägas vara löst. Men för att det ska 
finnas en rotation och rörlighet på bostadsmark-
naden och för att omflyttningar av hushåll inom 
och mellan olika kommuner ska kunna ske på ett 
friktionsfritt sätt, måste det också finnas en bostads-
reserv.
Något att lyfta i frågan om behov är de utsatta 
grupperna och deras möjlighet att efterfråga eller 
få sina grundläggande bostadsbehov tillgodosedda. 
Ska behovet för dessa kunna tillgodoses framöver, 
bör byggandet riktas mer och till och ha i åtanke 
segmenten längre ned på efterfrågekurvan för att 
hushåll med begränsade resurser ska få möjlighet 
att efterfråga och skaffa en bostad. 
Regional bostadsförsörjning och infrastruktur
Ett underskott av bostäder lokalt beror på en hög 
efterfrågan i Göteborgs storstadskommun, och mås-
te därför ses i ett regionalt sammanhang. Bostads-
försörjningen är en regional fråga, och både behov, 
efterfrågan och förutsättningar påverkas av regiona-
la samband. Göteborgsregionens kommuner svarar 
i den regionala bostadsmarknadsenkäten att brist på 
detaljplaner på attraktiv mark ligger högt upp bland 
de faktorer som begränsar bostadsbyggandet. 
För Mölndals del är buller och infrastruktursats-
ningar en utmaning för bostadsutvecklingen, då 
kommunen har flera stora leder och riksintressen 
som passerar. Men det är också längs med dessa , 
centralt i tätorterna, som stora delar av den attrak-
tiva marken finns för utveckling. Med god tillgång 
till service och hållbara resor. Det pågår just nu 
även flera stora åtgärdsvallstudier och utredningar 
kring utveckling av flera av riksintressena för infra-
struktur i Mölndal. Dessa påverkar bostadsbyggan-
det och utvecklingen i dessa stråk och områden, i 
väntan på besked.
Ekonomi och marknad
Den globala ekonomin bromsar i dagsläget in sam-
tidigt som företag och hushåll är mindre optimis-
tiska än tidigare. Det är skärpta krav på bolån och 
amortering t.ex. Bostadsinvesteringarna förväntas 
minska framöver, från högre nivåer åren innan. 
Mycket av de bostäder som byggts de senaste åren 
har varit mindre lägenheter och främst flerbostads-
hus, med höga boendekostnader. Dessutom har 
den mesta tillökningen av bostäder skett i de norra 
delarna av kommunen, i Mölndals tätort där trycket 
har varit stort.

Utmaningar för Mölndal
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-

Lindome

Bostäder under 2020-2023 
(grovt beräknade på pågående, planerade och 
kommande projekt)

Totalt i kommunen: ca 800 bostäder.

Källa: Mölndal kommun
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Mölndal 
västra

Mölndal 
östra

Källa: Mölndals stad

Källa: SCB och Evidens 2019
Källa: SCB och Evidens 2019
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Medel småhus

Flerbostadshus

Medel flerbostadshus

Den planerade byggnationen i kommunen utgår 
från pågående planer, planbesked och aktuella 
projekt. Dock är det viktigt att komma ihåg att den 
planerade byggnationsnivån utgår ifrån den totala 
summan av bostäder som möjliggörs i planer, och 
inte ger en tydlig bild av vad som faktiskt kommer 
att byggas framöver. Vi kan med relativ säkerhet 
säga vad som kan komma att byggas under peri-
oden 0-3 år, men sen blir det mindre säkert under 
perioden 3-5 år framåt. Efter 5 år och framåt så blir 
bilden av den planerade byggnationen generell och 
osäker.
I Mölndals tätort (både östra och västra sidan om 
järnväg/motorväg) ligger den största andelen av 
planerad byggnation de närmsta åren. Där pågår 
främst utbyggnad av, och planläggning för, lägen-
heter i flerbostadshus (ca 10 000 bostäder i pågåen-
de planläggning eller i pipeline, enligt prognosen). 
Endast ett fåtal avstyckningar samt planer i västra 
Mölndal bidrar till komplettering med villor och 
radhus i dagsläget. Majoriteten av planläggningen 
för nya bostäder pågår i västra Mölndal. 
Det pågår planering för både villor och radhus i 
både Kållered och Lindome. I och med planlägg-
ningen och Kållered centrum och pågående plan-
läggning av Lindome centrum kommer även dessa 
orter att uppleva en större utbyggnad av lägenheter 
i flerbostadshus än tidigare. Utöver den större cen-
trumutvecklingen i dessa orter omfattas pågående 
planer främst av mindre antal bostäder, främst villor 
och radhus. I princip all planläggning i både Lindo-
me och Kållered pågår inom tätortsområdena.
Sammantaget bedömer staden att den planerade 
byggnationen just nu har hjälp att motverka den 
bostadsbrist som staden (och regionen) haft de se-
naste åren. Dock har den höga takten även inneburit 
en del utmaningar som t.ex. att hålla samma takt 
med utbyggnad av infrastruktur och service. Detta 
kommer även att bli utmaningen de kommande åren 
då byggnadstakten runt om i kommunen fortfarande 
är hög. Det har byggts många flerbostadshus och 
lägenheter i de norra delarna av kommunen, men i 
kommande planering ser vi i nuläget att mer flerbo-
stadshus och lägenheter även kommer att komplet-
tera ytterligare det befintliga bostadsbeståndet i de 
övriga tätorterna i de södra delarna.

Planerad byggnation
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Mölndals stad
Julia Halldin 

Elisabet Börlin

Maria Patriksson

Ragnar Dahlgren

Louise Eiterjord

Sofia Refsnes

Kristina Bodin

Gustav Magnussson

Monica Mathisen

Översiktsplanerare

Översiktsplanerare

Strategisk trafikplanerare

Analytiker

Planarkitekt

Planarkitekt

Mark&exploateringschef

Exploateringsingenjör

Lokalförsörjningsstrateg

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen

Tekniska förvaltningen

Stadsledningsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsledningsförvaltningen

Bilder: Mölndals stad och SCB, om inget 
annat anges.

Kommunala bolag
Anna Olá

Peter Granstedt

Mats Andersson

Clas Svennsson

Förbo

Förbo

Mölndalsbostäder

Mölndalsbostäder

Konsult
Lisa Wistrand 

Alexander Börefelt

Axel Heyman

White arktitekter

White arktitekter

White arkitekter
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